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Streszczenie
Cel: Celem niniejszej rozpra14y są badania austenitycznych stali X8MnSiA1NbTi25-1-3
i X73MnSiAINbTi25-1-3, zawierających ok. 25% Mn, ok. 1% Si, ok. 3% Al i mikrododatki Nb
i Ti, o zróżnicowanym stężeniu odpowiednio 0,08 i 0.73% C, w celu ustalenia i opisu mechanizmów strukturalnych, decydujących o zwiększeniu zapasu energii odkształcenia plastycznego
na zimno tych stali, co czyni je przydatnymi do zastosowania w przemyśle samochodo14ym na
blachy i elemen(v konstrukcyjne samochodów, stanowiące odpowiednio wzmocnienia i strejj;
kontrolowanego odkształcenia plastycznego, zachowujące się w kontrolowany i z góry zaprogramowany sposób, H' trakcie dynamicznego odkształcenia plastycznego na zimno, 14ystępUją
cego m.in. podczas lvypadku samochodowego.
Pro.iekt/metodologia/pode.iście:

Wykonano doświadczalne Vl:vtopy próżniowe dwóch nowo
opracowanych stali HysokomanganoHych X8MnSzAINbTi25-1-3 i X73MnSiAINbTi25-1-3,
zaprojektowano i Hykonano ich obróbkę cieplno-mechaniczną na półprzemysłol1,ej linii
walcowniczej z trzema wariantami chłodzenia oraz symulacje ośmio- i czteroetapowej obróbki
cieplno-mechanicznej z wykorzystaniem symulatora metalurgicznego Gleeble. Wykonano
analizę wpływu podanych wariantów obróbki na strukturę badanych stali i mechanizmy
strukturalne decydujące o ich własnościach. Wykorzystano w tym celu specjalistyczne
narzędzia badawcze takie jak skaningowa mikroskopia elektronowa (w tym badania EBSD),
konwencjonalna i v.ysokorozdzielcza transmisyjna mikroskopia elektronowa wraz z badaniami
d)jrakcyjnymi, rentgenowską analizę fazową, badania stereologiczne i metalograficzne.
W'ykonano także badania wpływu opracowanych wariantów obróbki cieplno-mechanicznej
z półprzemysłowym walcowaniem na gorąco na własno!Jei mechaniczne nowo opracowanych
stali zarówno w temperaturze pokojowej. jak i w temperaturze podwyższonej i obniżonej
w warunkach statycznych i dynamicznych.
Osiągnięcia:

Udowodniono postawioną tezę pracy, v.ykazując, że synergiczne oddziaływanie
manganu i węgla o odpmviednio dobranych wzajemnych proporcjach, bezpośrednio decydujących o przemianach fazoHych zachodzących podczas odkształcenia plastycznego, dodatków
aluminium i krzemu, )i\,pływających na umocnienie roztvvorowe, mikrododatków niobu i tytanu
oraz warunków odkształcenia plastycznego na gorąco, włącznie z możliwością zastosowania obróbki cieplno-mechanicznej. zapewnia odpowiednio 14ysokie własności wytrzymało
ściowe i znaczne wydłużenie stali typu j\1nSiAINbTi25-1-3 o zróżnicowanym stężeniu 0,08
i 0,73% węgla, przez rozdrobnienie struktury austenitu oraz intensyfikację bliźniakowania
Streszczenie
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mechanicznego w austenicie, stanowiącego efekt TWJP (j. ang.: TWinning Jnduced Plasticity),
a przez to zwiększenie zapasu energii odkształcenia plastycznego stali na zimno. Ustalono, że
podstawową przyczyną wzrostu zapasu energii odkształcenia plastycznego na zimno badanych
stali w warunkach dynamicznych jest uaktywnianie się bliźniakowania mechanicznego
w przecinających się ze sobą systemach. które w przypadku ob,vd)Ą,'U badanych stali nawet przy
niewielkim odkształceniu 0,05 lub 0,10 powoduje uaktywnienie bliźniakowania i obecność

wzajemnie

przecinających się

pasm

poślizgu

oraz

bliźniaków odkształcenia

w ziarnach

austenitu i bliźniakach wyżarzania, zagęszczających się )1,raz ze zwiększeniem odkształcenia do
0,2-0,3 i do zerwania, potwierdzając podstaw014Y mechanizm TWIP. Zastosowanie obróbki
cieplno-mechanicznej badanych stali, polegającej na odkształceniu plastycznym na gorąco
i regulowanym chłodzeniu, stwarza możliwość zapewnienia zapasu plastyczności odpowiednio
3
powyżej 500 i do 300 MJ/m w vvyniku dynamicznego i statycznego odkształcenia plastycznego
na zimno, H!yższego o O, l-O, 02 w wyniku zastosowania tahej obróbki. niż Hi przypadku
pmvszechnie stosowanej dla stali tego typu zwykłej obróbki cieplnej, zupełnie oddzielonej od
zastosowanej obróblc-i plastycznej.
Ograniczenia

badań/zastosowań:

własności

W monografii przedstawiono uyniki

strukturalnych

Wykonanie

wytopów przemysłouych i gotowych elementów konstrukcyjnych przewidziano w
etapach pracy.

następnych

nowo opracowanych

doświadczalnych

badań

łlysokomanganowych.

oraz

stali

Praktyczne zastosowania: Osiągnięcie celu niniejszej pracy daje podstawy do zastosowania
nmm opracowanych stali v.,ysokomanganowych w przemyśle samochodowym na blachy
i elementy konstrukcyjne samochodóv.,; stanowiące odpowiednio wzmocnienia i strefY kontrolowanego odkształcenia plastycznego samochodów, zachowujące się w kontrolowany i z gÓl)!
zaprogramowany sposób, w trakcie dynamicznego odkształcenia plastycznego na zimno,
łlYstępującego

m.in. podczas wypadku samochodowego. Praca przedstawia

także

wskazówki

technologiczne do zastosowania obróbki cieplno-mechanicznej tych stali w celu uzyskania
odpowiednio zoptymalizowanego zestawu własności dla podanych zastosowań.
Oryginalność/wartość:

Zweryfikml'ano pozytywnie

założenia

koncepcji zapobiegania pękaniU

elementów konstrukcyjnych i nadwozia samochodu w czasie )Ą,ypadku lub kolizji drogowej.
poprzez pochłanianie sporego zapasu energii wówczas wyzwalanej, na \1Iywołanie zmian
strukturalnych i przemian fazoVlych, przebiegających H' warunkach dynamicznego odkształ
cenia plastycznego krytycznych elementów samochodu Hykonanych z tych stali, gdyż relatywnie duży zapas plastyczno,~ci, daje możliwości pochłaniania energii i przeciwdziałania
przedwczesnemu złomowi uszkadzanych elementów samochodu, ze )Ą,zględu na intensywne
blżźniakowanie mechaniczne w przecinających się systemach, zapewniające zwiększenie
zapasu energii, zwłaszcza w warunkach dynamicznego odkształcenia plastycznego stali na
zimno.
Słowa
ności,

kluczowe: Stale Hysokomanganowe, Bliźniakowanie mechaniczne; Zapas plastyczObróbka cieplno-mechaniczna, Udarowe rozciąganie, Symulator metalurgiczny

Cytowania tej monografii powinny być podane w następujący sposób:
J. Mazurkiewicz, Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAINbTi25-1-3 o zvvięk
szonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno, Open Access Library, Volume 7
(25) (2013) 1-139.
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Strueture and properties oC high manganese
MnSiAINbTi25-1-3 steeIs with inereased store of eoId
plastic deformation energy
Janusz Mazurkiewicz
lnstitute of Engineering Materials and Biomaterials, Silesian University of Technology,
ul. Konarskiego l8a, 44-100 Gliwice, Poland
Email addressforcorrespondence:janusz.mazurkiewicz@polsl.pl

Abstract
Purpose: The purpose oj this study are the investigations oj austenitie X8MnSiAINbTi25-1-3
andX73MnSiAINbTi25-1-3 steels eontainingapprox. 25%olMn, approx. 1% ol Si, approx. ol
3% Al and Nb and Ti mieroadditions, with a diverse eoneentration of, respeetively, 0.08 and
0.73% C. in order to determine and deseribe struetural meehanisms deeisivejor inereasing the
store oj eold plastie dejormation energy oj sueh steels, whieh makes them suitable jor use in
the automotive industry for sheets and structural components of cars for, respectively!
reinforeement and controlled dejormation zon es, behaving in a controlled and preprogrammed mann er, during dynamic cold plastic dejormation occurring, in particular, during
cars accidents.
Projectlmethodology/approach: Experimental vacuum melts ol t"FO newly developed high
manganese X8MnSiAINbTi25-1-3 and X73MnSiAINbTi25-1-3 steels were earried out, their
thermomechanical treatment on a semi-industrial rolling line was designed and peiformed
with three variants oj cooling and simulations oj thermomechanical treatment consisting oj
eight and four stages using a Gleeble metallurgical simulator. The influence of the given
treatment variants on the structure oj the investigated steels and on structural mechanisms
decisive jor their properties was analysed. Specialist research instrumentation was employed
jor this purpw;e such as scanning electron microscopy (SEM) (including EBSD examinations),
conventional (TEAI) and high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) together
with d(ffraction tests, X-ray phase analysis, stereological and metallographic tests. The
influence ol the established variants or thermomeehanieal treatment with a semi-industrial hot
rolling on the meehanżeal propertżes oj the newly developed steels at room temperature and at
elevated and lowered temperature in statie and dynamie eonditions was also examined.
Achievements: A thesis claimed in the work was proved by demonstrating thal the synergie
interactlon or manganese and carbon with appropriately selected mutual proportions, which
are dżrectly conditioning the phase transitions taking place in plastic dejormation, oj
aluminium and si/żeone additions injluencing solution hardening, oj niobium and titanium
microadditions and hot plastic dejormation conditions, together with a possibility oj app(ving
thermomechanical treatment, ensures the appropriate, high strength properties and significant
e!ongation
MnSiAUv1JTi25-1-3 stee! with a diverse cOl1centratio/t ol 0.08 and 0.73%
carbon by refining the austenite strueture and by intensifying mechanical twinning in austenite

ar

Abstract
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represeniing the TTł7P (Twinning Induced PIasticit}) ejlecf, and hence is increasing the store
oj cold plastic deJormation energy oj steel. It was Jound out lhat the primary cause oj the
higher store of cold plastic deforntation energy of the tested steels in dynamie conditions is the
activation oj mechanical twinning in the intersecting systems which, in the case oj the both
tested steels, even with smali deJormation oj 0.05 or 0.10, is causing the activation oj twil111ing
and presence oj the intersecting slip bands and oj deJormation twins in the grains oj austenite
and annealing Mins, which are densifj;ing as deformation is increasing to 0.2-0.3 and unti!
rupture, >",hich confirms the basic mechanism oj TWIP. The store ojpIasticity oj, respectiveIy.

over 500 and to 300 M]/m 3, ean be ensured by employing thermomeehanieal treatment ofthe
investigated steels consisting oj hot plastic dejormation and adjustable cooling as a result oj
dynamie and static cold plastie deformation, higher by O, 1-0,2 due to applying such treatment
than in the case oj this commonly used jor this type oj steel, completely separated Ji'om plastic
treatment applied.
Research limitations/implications: The monograph presents the results oj structural investigations and the properties oj newZy developed experimentaZ high manganese steels. Jt is
expected that industria l melts and ready struetural parts will be made in the next stages oj the

assignment.
Practical implications: B.v achieving the aim oj this work, a basis is set Jor applying the newly
developed high manganese steels in the automotive industry' Jor sheets and structural

eomponents oj ears for, respeetive(v, reinJoreement and eontrolled plastie deformation zones oj
cars, behaving in a controlled and pre-programmed manner, during dynamie cold plastic
deforntation occurring, in particular, in a car aceident. The v,,'ork also presents technological
hints jor the use oj thermomechanical treatment oj such steels in order to achieve the
appropriately optimised set ojproperties jor the given applications.
Originality/value: Assumptions have been verified positively oj a concept oj preventing
jractures in structuraZ parts and bodywork oj a car during an accident or road collision by
absorbing a large store oj the then produeed energy, used jor inducing structuraZ changes and

phase transjormatiol1s, occurring in the conditions oj dynamic plastic dejormation oj critical
parts oj the car made oj such steels as a relatively large store ojplasticity gives a possibility to
absarb energy and counteract the premature fracture of the car parts being damaged, due to
intensive mechanical twinning in the intersecting systems, ensuring an inereased store oj
energy, especially in the conditions o/dynamie eold plastie steel dejormation.
Key words: High manganese steels, Mechanical twinning: Store oj plastieity, Thermomechanieal treatment, lmpaet tension, Metallurgical simulator

Reference to this monograph should be given in the following way:
J. l'lfazurkiewicz, Strueture and properties oj high manganese MnSiAINbTi25-l-3 steels with
increased store of coJd plastic deformation, Open Access Libra!}', Volume 7 (25) (2013) 1-1 39
(in Polish).
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"They didn 't know it was impossible, so they did it"
"Nie wiedzieli. że to niemożliwe, więc to zrobili"
Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens)
(1835 -1910)
amerykański pisarz pochodzenia szkockiego

1. Od Autora
Wprowadzenie. Wiem,

że

to

najważniejsza

i zarazem najtrudniejsza

część każdej

pracy,

zwłaszcza

tak ważnej, jak praca habilitacyjna, która ma zadecydować o dalszej karierze

naukowej.

Przeczytałem

a nawet

byłych

przeczytać

wówczas,

niezwykłe

że właśnie

moje Dzieci, którym

Jestem Obywatelem
niepodległość

sporo nas

z

troską

i

Zawsze

ujmowała

mnie

ja chciałbym napisać to inaczej, prosto, nawet tak, by mogły to
dedykuję całą swoją pracę,

niepodległego

kosztowała.

chciałbym, żeby

wcześniej.

skupienie na obranej tematyce, a nawet swoisty patos.

Jej, a

a zwłaszcza tę.

Kraju. Jako przedstawiciel Pokolenia 40-, wiem,

Jej utrzymanie kosztuje nas bodaj jeszcze

wiem, bo przez ok. 20 lat, codziennie staram
Rodzinę

napisanych przez mych bliskich Kolegów,

Studentów, którzy to zadanie wykonali już

powaga tych tekstów,
Myślałem

również

ich wiele, w tym

także

się

w tym akt)""TIie

uczestniczyć.

osobiście, dotyczyła

mnie

poprawa

więcej.

Kocham

że

To

ta

też

swoją

jakości życia,

o zapewnienie jak najlepszej opieki zdrowotnej, która niestety jest nam szczególnie

potrzebna, zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości codziennego
możliwość

korzystania z wszelkich dóbr

codzienne potrzeby, ochrona

środowiska

użytku

pożywienia, rozsądna

codziennego, najlepiej

naturalnego, w którym

żyjemy,

spełniających

co jest szczególnie

ważne dla każdego Ślązaka, jak ja, wraz z zapewnieniem koniecznej energii, którą sam po
części pozyskuję

z alternatywnych

możliwość kształcenia się

za

w

pośrednictwem

związku Z

środkami

jako aktywny przedstawiciel ruchu prosumenckiego,

i uczestnictwa w swobodnym pozyskiwaniu i przesyłaniu informacji

Internetu,

ważna

w

związku

z

nauką

i wykonywaniem pracy, ale

też

korzystaniem z zasobów kultury i wiedzy, oraz dysponowanie bezpiecznymi

transportu do przemieszczania

rodzinnych. Wydaje
hasła

źródeł,

się, że

się

do pracy i podczas wakacyjnych wyjazdów

to normalne oczekiwania

odpowiednio opracowane i rozbudowane

każdej

stanowią

normalnej polskiej rodziny. Te

jednak

równocześnie

sens wielo-

letnich i wielonarodowych programów, w tym strategii Unii Europejskiej na okres do roku
l. Od Autora
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2020 w zakresie kreowania gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Innowacje rozumiane
jako cenne, nowatorskie

pomysły są

wdrożenia

produkcji) dystrybucji i

zrównoważonego

przyczynek do
Kocham

swoją pracę

właśnie pochłania

współczesne

i

mi

bowiem

choć

produktem i

stanowiącej

główny

przynosząc największą wartość dodaną

rozwoju,

uczuć plasuję ją
niż miłość

czasu i energii

też pracuję

dotyczącego

rozwoju gospodarczego

będącej

wiedzy)

w moim rankingu

więcej

wyzwania. Ale

podstawą

w miejscu

na miejscu drugim, to ona
są

do Rodziny. Takie

niezwykłym.

[1-4].

Mam

możliwość

niestety

tworzenia

nowej wiedzy oraz również warunków do jej pomnażania. Od lat aktywnie uczestniczę w wielu
dziś mogę pracować

Europejskich Programach Strategicznych, w wyniku których
wyposażonych

z najlepiej

cześniejszych

w Polsce laboratoriów

technologii procesów

materiałoznawczych

materiałowych

i

w jednych

dotyczących

i nanotechnologii, które w

najnowo-

dużej

mierze

sam kształtowałem. Dało mi to sposobność czynnego poznania bardzo wielu super nowoczesnych metod badawczych i
rozwiązywanie

pozwoliło

opanować

je

wielu problemów naukowych i

w licznych projektach naukowo-badawczych.
i

związany

z tym

wielu z tych

pośpiech, uniemożliwiły

osiągnięć.

się zajmowałem,

Trudno

"dzięki

i

dążenie

umożliwiającynl

co

potwierdził

do

rozwiązania

mój

udział

wielu spraw,

mi przy tym udokumentowanie przez publikacje

też było zdecydować,

który z aspektów poznawczych, którymi

powinien być zaprezentowany w rozprawie habilitacyjnej.

przyświecała

mi

myśl

przesądziło

w

końcu

kilka czynników. Po

encyklopedysty francuskiego D. Diderota (1713-1784),

obserwacji gromadzimy fakty, refleksja je

łączenia

inżynierskich,

Ciekawość

O wyborze konkretnej tematyki tej pracy
pierwsze

praktycznie w stopniu

faktów. Nasza obserwacja musi

być

o klasycznym

łączy,

że

a eksperyment weryfikuje rezultaty

sumienna, refleksja

głęboka,

a eksperyment

precyzyjny." To

przesądziło

obszerną analizę

stanu zagadnienia, z refleksyjnymi elementami oceny tego stanu i praktycznej

układzie

niniejszej rozprawy, gdyZ zawiera ona

aplikacji zreferowanej wiedzy teoretycznej oraz wyniki szeroko zakrojonych
eksperymentalnych z wykorzystaniem wielu nowoczesnych metod,
kliwym, reflekSyjnym komentar.2em. Po drugie
Społeczeństwa,

ludziom, jest
podstawą

10

Dobrzańskiego,

opatrzonych wni-

starałem się, wyka.2ać swą słu:iebną rolę

tak aby wybrane zagadnienie wypełniało,

lat przez Prof. L.A.

również

własnych badań

z któryITI

choć

w

części przesłanie głoszone

współpracuję, że "udostępnianie

humanistyczną misją inżynierów"

i

uruchomianej i wykonywanej produkcji, a

że

to

wobec

właśnie

środowisko

projekty

od

produktów

inżynierskie są

techniczne odgrywa w tym
J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno
szczególną rolę inspirującą, twórczą

procesie

kierowniczą

i

badań

[5-7]. Wyniki

w ramach

Foresightu technologicznego Europy w 5. i 6. Programach Ramowych Wspólnoty Europejskiej
wykonanych w ramach projektów The Future ofManufacturing in Europe (FutMan) [8] oraz
Mam~facturing

Visions The Futures Project (ManVis) [9]

dologii projektowania

materiałowego

gwarantującej

strukturze

dostarczania

odpowiednie charakterystyki funkcjonalne
wypełnienie

użytkowych

funkcji

priorytet nowych technologii
"Inżynierii Materiałowej",

naukowej,

którą

"Przyszłość
ściowego,

się

mogłoby

materiałami ,

uratowania

choćby

dzisiaj, nie jutro."

jednego ludzkiego

zakresie

przez

ukształtowanej

fizykochemicznych, a przez to ich

materials on demand), a ponad wszystko

i procesów wytwarzania, w ramach paradygmatu
ciągu

ponad 50-lecia historii tej dyscypliny

Kaźdy chciałby

myśl

Sądzę, że

życia, są

wysiłku

warte

przed laty

jakiś

jakiegoś inżyniera materiałowego,

mnie w krytycznej sytuacji przed
można poprawić, czułem się

w

Pawła

II,

że

warto-

opracowanie i badania nad nowymi, awan-

i

mogłyby przyczynić się

poświęconego

który

utratą życia.

obowiązku

konstruktor

takie badania

dotkliwych

wykorzystał materiał

wystarczająco

Skoro wiem,

do

czasu i energii.

poniosłem

w wypadku drogowym, w którym nie
że

Jana

pozostawić coś

po sobie

które po zastosowaniu w samochodzie,

najpewniej m.in. dlatego,

udostępniony

pieczył

materiałowych

wypracowanego w

kiedyś uczestniczyłem

obrażeń,

o odpowiednio

wykonanych z nich produktów [7,10], co stanowi obecnie

pomóc innym.

gardowymi

Sam

U. ang.:

w ramach nowej meto-

uprawiam. I wreszcie aspekt trzeci inspirowany przez

zaczyna

co

materiałów

zespół własności

wymagany

wymagają

że

skutecznie zabez-

stan wiedzy w tym

podjąć

i

udostępnić

ich

wyniki, do szerokiego wykorzystania przemysłowego.
Stąd

o

celem niniejszej rozprawy jest ustalenie mechanizmów strukturalnych, które

przydatności

dwóch wybranych stali

zawierających

i mikrododatki ok. 0,4% Nb i ok. 0,02% Ti, o

decydują

ok. 25% Mn, ok. 1% Si, ok. 3% Al

zróżnicowanym stężeniu

odpowiednio 0,08

i 0,73% C, oznaczonych odpowiednio jako X8MnSiAlNbTi25-l-3 i X73J\.1nSiAlNbTi25-1-3,
do zastosowania na blachy w

do

pochłonięcia

odkształcenia

w

związku

przemyśle

samochodowym,

cechujące się dużą energią możliwą

z przebiegiem tych mechanizmów w trakcie dynamicznego

plastycznego na zimno, np. podczas wypadku samochodowego.

Janusz Mazurkiewicz
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2. Analiza stanu zagadnienia
2.1. Znaczenie

inżynierii materiałowej

bezpieczeństwa

w realizacji

na rzecz

ruchu drogowego oraz środków transportu

bezpieczeństwa podróżowania należą

Zagadnienia

działań

do szczególnie istotnych w dobie

masowych

podróży związanych głównie

z codziennymi dojazdami do pracy i to na znaczne

odległości

oraz bardzo powszechnymi

podróżami związanymi

turystyką masową

wolnego czasu, w tym z
również

logistyka i masowe

z upowszechnianiem

się

oraz wczasami i rekreacją. Ogromne znaczenie ma

przewożenie

surowców i gotowych produktów, w
życia

konsumpcJjnego modelu

ekonomicznych, na co stosunkowo niewielki
kryzys gospodarczy. Wymusza to

stały

wpływ

popyt na

oraz z

poprawą

środki

środków

transportu, w tym

transportu w latach 2000-2010. Okazuje

szt. samochodów osobowych oraz

sięga

się, że

związku

ogólnych warunków

wywiera odczuwalny obecnie
głównie

światowy

samochody

dotyczące światowej

osobowe. W autorskiej tablicy 2.1 zestawiono dane statystyczne
dukcji

spędzaniem

z aktywnym

pro-

nadal przekracza ona 58 mln

niemal 20 mln szt. samochodów

ciężarowych,

auto-

busów i ciągników.
Tablica 2.1. Dane statystyczne dotyczące światowej produkcji
w latach 2000-2010
Produkcja

środków

transportu w latach

Produkcja samochodów osobowych, w

tysiącach

sztuk

Produkcja samochodów ciężarowych, autobusów i
drogowych, w tysiącach sztuk
Dane

według

użytkownicy

że

zarówno

i pozostałego

środków

pojazdów, a

przede wszystkim
się,

transportu

są

związanymi

2010

41215,7

58478,8

17158,5

19378,9

z tym szczególnymi zagadnieniami produkcyjnymi,

głównie najwięksi światowi
wśród

sprzętu

transportowego (w tym

wyprzedzając

gracze na rynkach motoryzacyjnych. Okazuje

wytwórców pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, jak

najmniej drugie miejsce, niewiele

12

2000

z natury rzeczy zainteresowani wszyscy odbiorcy

i wodnego) Unia Europejska zajmuje pod

Ameryki,

transportu

Rocznika Statystyki Międzynarodowej GUS, Warszawa 2012 [11]

Zagadnieniami
i

ciągników

środków

ustępując

także środków

transportu kolejowego, lotniczego

względem udziału

w

światowej

produkcji co

odpowiednio Japonii i Stanom Zjednoczonym

w obu przypadkach Chiny, których potencjał produkcyjny stale rośnie,
J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiA1Nb Ti25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zinrno

równiez i w tych obszarach. T o stawia szczególne wymagania europejskim producentom
samochodów osobowych i

pozostałych

pojazdów. W opracowaniu autorskim, w tablicy 2.2

zestawiono pozycje rankingowe oraz udziały w produkcji
10

dominujących

światowej

w % w każdym przypadku

krajów, odpowiednio w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep

i naczep oraz pozostałego

sprzętu

transportowego.

Tablica 2.2. Dane statystyczne dotyczące udziału po 10 przodujących krajów w śvviatowej
produkcji środków transportu w 2009 r.

Pozycja
Rodzaj produkcji środków transportu /
rankingowa
Kraj
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep

9.

Japonia
Chiny
Niemcy
Stany Zjednoczone Ameryki
Republika Korei
Fra11cja
Meksyk
Wielka Brvtania
"'
Indie

10.

Hiszpania

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Produkcja
1.

U dział w produkcji
światowej,

26,2
16,6
14,9
11,1
3,3

2,9
2,8

2,0
1,9

1,8

pozostałego sprzętu

transportowego
Stany Zjednoczone Ameryki

21,6

2.

Chiny

15,3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brazylia
Japonia
Republika Korei
Wielka Brytania
Francja
Indie
Niemcy
Kanada

13,6

10.

Dane według Rocznika Statystyki
Ważnym

obniżenia

aspektem

ich masy,

oddziaływania

%

zWIązanym

głównie

z

61 8
5,5
5,4
5,0
3,8
3,7

3,0
Międzynarodowej

produkcją

GeS, Warszawa 2012 [11]

samochodów jest systematyczne

dążenie

do

w celu ograniczenia zużycia paliwa i zmniejszenia niekorzystnego

spalin na środowisko, co ma ścisły związek z wprowadzaniem nowych, bardziej

wytrzymałych materiałów inżynierskich

2. Analiza stanu zagadnienia

na elementy konstrukcyjne i nadwozia samochodów.
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zakończyły SIę

Powodzeniem

projekty

międzynarodowe,

począwszy

w 1994 roku projektu ULSAB (j. ang.: Ultra Light Steel Auto Body),

od uruchomionego

dotyczącego

masy elementów konstrukcyjnych nadwozia o ok. 25% oraz poprawy

zmniejszenia

bezpieczeństwa

i kom-

fortu eksploatacji samochodu [12], poprzez program LTLSAC (j. ang.: U/tra Light Steel Auto
CIosu re)

dotyczący zamykających się

elementów nadwozia (np. drzwi, klap) [13] oraz ULSAS

(j. ang.: Ultra Light Steel Auto Suspension)

zawieszenia [14], do zrealizowanego

dotyczący

ostatnio projektu ULSAB-AVC (j. ang.: Ultra Light Steel Auto Body - Advanced Vehicle
zużywającego

Concepts), w celu opracowania samochodu lekkiego,

i

emitującego

ograniczone

stężenie

do 3 l paliwa na 100 km

CO 2 do atmosfery [15,16]. Ze

względu

na

znaczące

zużycie materiałów

metalowych, a głównie stali do produkcji samochodów, w działaniach tych

uczestniczyło

wiodących

wielu

wiele

materiałów

o wysokiej

firm metalurgicznych, co bez
wytrzymałości,

towania oraz nowoczesnych technologii

wątpienia wpłynęło

na wdrożenie

zastosowanie nowoczesnych metod ich

łączenia

elementów nadwozi i innych

kształ

zespołów

samochodu.
Należy zauważyć, że współcześnie
jakości

stawiane

pojazdów samochodowych i innych

są

środków

znacznie

wyższe

transportu,

niż

nawet kilka lat temu. Dotyczy to nie tylko komfortu, estetyki, ale
podróżowania

bezpieczeństwa

świadczy

w rankingach

miało

jest

m.in. znaczenie

bezpieczeństwa,

poważnie

dotyczące

miejsce jeszcze

głównie bezpieczeństwa

i eksploatacji wszelkich pojazdów samochodowych i ogólnie

portu. Kwestia
o czym

to

wymagania

środków

trans-

traktowana przez producentów samochodów,

przywiązywane

przez producentów i klientów do pozycji

np. Euro NCAP (j. ang.: European New Car Assessment Pro-

gramme) [17].
Niestety bardzo wysoka produkcja samochodów i
i

stałe powiększanie się

się

środków

zasobów pojazdów poruszających

się

transportu w skali

po drogach sprzyja

światowej

zwiększaniu

liczby kolizji i wypadków drogowych. Liczba wypadków drogowych i innych wypadków

komunikacyjnych stale utrzymuje

się

na

niepokojąco

\vysokim poziomie, pomimo licznych

działań podejmowanych w Świecie dla ograniczania skali tych niekorzystnych zjawisk.

Zmusza to m.in. Unię Europejską, ale również wiele innych krajów na Świecie, do ustana-

wiania i wdrażania odpowiednich programów, które
stnej sytuacji.
na

dekadę

Wdrożono

Unijny program

na rzecz

tej wysoce niekorzy-

bezpieczeństwa

ruchu drogowego

2011-2020 [18]. Celem tego programu jest zmniejszenie liczby ofiar

wypadków drogowych w Europie o

14

działań

mają przeciwdziałać

połowę

w

ciągu

tego

dziesięciolecia.

śmiertelnych

Rok 2012

był

J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiA1Nb Ti25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zinrno
przełomowym

w tym zakresie, gdyi najnizsza w historii była liczba ofiar śmiertelnych wywyniósł

padków drogowych, a odnotowany spadek
co oznacza,

że

w ten sposób uratowano

jednak

wyłącznie

ciężko

rannych i

kręgosłupa,

oraz

życie

śmiertelnych, gdyż

ofiar

kręgowego

tegia

zmierzająca

do

aw

głowy

ciężko

z nich

wypadkom drogowym [19]. Liczba ofiar

rannych

zmalała

dziesięciolecia uległa obniżeniu

z

liczby osób rannych w wypadkach drogo\\rych w Unii Euro-

[18], natomiast w Kraju opracowano Narodowy Program

dużą liczbą

zdarzają się

rzadko,

osób poszkodowanych. W tablicy 2.3,

opracowaniem, zestawiono dane statystyczne dla poszczególnych pmlstw
Europejskiej

dotyczące

liczby

o ok.

tylko o ok. 36%. Wypracowana jest stra-

do transportu samochodowego wypadki

wiąże się

i mózgu

rannych zostaje ok. 250000 osób, gdy

Ruchu Drogowego 2013-2020 [20]. Kolej jest jednym z bezpieczniejszych

przeciwieństwie

każdy

ciężko

obniżenia

pęjskięj, zwłaszcza ciężko
czeństwa

takimi jak uszkodzenia

wypadków drogowych w ciągu ostatniego

43%, natomiast liczba osób

z nich przypada 10 osób

i nóg oraz ponadto 40 osób lekko rannych. Corocznie

uległo śmiertelnym

np. w 2012 roku ok. 28000

każdą

statystycznie na

dotkniętych ciężkimi obrażeniami,

rdzenia

poprzedzającego,

ok. 3 000 osób w Europie. Problem nie dotyczy

w Unii Europejskiej w wypadkach drogowych

śmiertelnych

9% w stosunku do roku

śmiertelnych

środków,

choć

będącej

Bęzpię

zwykle

autorskim

członkowskich

Unii

ofiar wypadków drogowych oraz kolejowych

w 2011 roku, opracowane na podstawie danych Komisji Europejskiej i Eurostatu [19,21-24].
Niestety, zarówno w przypadku 'wypadków drogowych, jak i kolejowych Polska jest krajem,
w którym rocznie poszkodowanych jest
w tablicy 2.3). Prognozowane tendencje

liczba osób poszkodowanych
Bezpieczeństwo

są

najwięcej

osób (zaznaczono kolorem czerwonym

spadkowe,

choć według

będzie utrzymywała się

ruchu drogowego

zależy

danych Prognostic.pl, dalej

na niepokojąco wysokim poziomie.

od bardzo wielu czynników, w tym od

prawnych, infrastruktury komunikacyjnej, kompetencji i zachowania

z\viązane bezpośrednio

tych w nich systemów
również

bezpieczeństwa.

z

roz\\liązaniami

użytkowników

projektowymi pojazdów i zawar-

W literaturze zawodowej i naukowej [26-29], ale

powszechnie w prasie i doniesieniach publicystycznych, zagadnienie

pojazdów\ w tym

zwłaszcza

dróg,

zwiększających bezpieczeństwo

warunków drogowych i atmosferycznych oraz czynników

ruchu drogowego,

rozwiązań

samochodów\ w tym

głównie

bezpieczeństwa

osobowych, sprowadza

się

do

dwóch wzajemnie komplementarnych zakresów systemów bezpieczeństwa:
•

czynnego 1

•

biernego.
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Tablica 2.3. Dane statystyczne dla poszczególnych pańSD1l członkoV\l'Skich Unii Europejskiej
dotyczące liczby śmiertelnych ofiar V\I)padków drogo1Ą,ych oraz kolejo1Ą,ych w 2011 r.

Sredniroczny

Liczba ofiar śmiertelnych

spadek liczby

Państwo

wypadków drogowych na milion

członkowskie

mieszkańców

Liczba ofiar
śmiertelnych

1965

2011

ofiar śmiertelnych wypadków
drogowych
2000-2010

Bułgaria

252
147
91

62
78
89

-6%
-6%
-3%

Cypr

162

85

-5%

nd

Czechy

150

74

-5%

103

Dania

212

40

·6%

bd
16

Austria
Belgia

wypadków

kolejowych
2011

86
50
118

Estonia

178

75

-10%

Finlandia

230

54

-5%

15

Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg

249
89
114
202
124
250
250

61
101
45
33
41
97
64

-8%
-4%
-9%
-7%
-7%
-9%
-8%

141
28
43
17

Łotwa

290

86

-10%

34

Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia

51
49
84
94
60
69
34
64
31

-1%
-7%
-4%
-6
0%
-5%
-7%
-8%
-6%
-7%

nd
bd

Wielka Brytania

36
234
79
117
98
128
327
170
86
146

Włochy

186

64

-6%

Słowacja
Słowenia

Szwecja
Węgry

109

O

41
O

543
24
251
bd
bd
40
160
63

lm

bd - brak danych; nd - nie dotyczy
Dane liczbowe dOlyczące ofiar wypadków drogowych za 2011 r. zoslały opublikowane w
Komunikacie Prasowym w dniu 19 marca 2013 r. przez Komisję Europejską. Dane liczbowe
z 1965 r. pochodzą z tego samego Komunikatu, lecz opierają się na danych przekazanych
przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ).
Dla niektórych krajów pierwsze dostępne dane pochodzą odpowiednio z następujących lat:
Słowacja, Republika Czeska i Słowenia - 1970; Estonia Łotwa i Litwa - 1980. Dane liczbowe
dotyczące ofiar wypadków kolejowych za 2011 r. pochodzą z danych Eurostatu.
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o

bezpieczeństwie

prawdopodobieństwa

czynnym

stanowią

wystąpienia

wszystkie czynniki,

poprawę

samochodu, takich, jak zdolność do ograniczania
koła

na celu zmniejszenie

kolizji lub wypadku, poprzez aktywne wspomaganie

kierowcy podczas prowadzenia pojazdu i

do odrywania

mające

niektórych

poślizgu

własności

dynamicznych

i zarzucania, zmniejszenie tendencji
zaliczyć

od nawierzchni drogi podczas hamowania. Do takich czynników

można układy wspomagające kierowcę

podczas ruszania i jazdy (m.in. ASR

Ci. ang.: Accele-

Ci. ang.: Electronic StaNUty Program), adaptacyjny tempomat)
oraz hamowania (m.in. ABS Ci. ang.: Anti-Lock Brakżng ~vstem), EBS (j. ang.: Electronżcally

ration Slip Regulation), ESP

~vstem))

Controlled Brake

elementy

należą także

[30]. Do czynników

wpływających

położenia

regulacja
wielkość

kształt

i

odmrażające

okien, lusterka

wysokości kąta

widoczność

kierownicy, dobra

zewnętrzne

wnętrza

z

wewnętrzne,

i

szyby) oraz postrzeganie pojazdu z

siedziska, klimatyzacja,

właściwe

kierowanie pojazdem,

wycieraczki szyb,

zewnątrz (światła,

magającymi siły

czynne
silnika,

wpływ

układ

kierO\vniczy, zado

także

ma

powinny

w

układ

bezpieczeństwo

[30,31].

Również

samochody

stabilizacji toru jazdy,

działające

na zasadzie

zagrożenia

a

jednoczesnej regulacji momentu obrotowego, przyhamowania poszczeg6lnych
i sterowania
większe

układem

nącym natężeniem

struktury. Pojazd
wygodnym
na

hamulcowym przyczepy.

znaczenie z uwagi na

drugą

stały

k6ł ciągnika

wspomagania kierowcy

mają

związany

coraz
z ros-

ruchu samochodowego i brakami w zakresie utrzymania i rozwoju infra-

ciężarowy

konieczności

odpowiedniego

Układy

wzrost poziomu stresu u kierowców

powinien

wejściem, przestronnością

bez

i wspo-

zapas mocy

przyspieszenie w razie

wyposażenia,

oraz

także

stan techniczny pojazdu i jego

być wyposażone

podłoża,

układami korygującymi

hamowania oraz elementy systemu kontroli toru jazdy. Na

umożliwiający

ciężarowe

hamulcowy, wraz z

urządzenia

w tym przeciwmgielne,

zapewniające właściwą przyczepność

układ

Uakość świateł,

pojazdu

jaskrawy kolor), ergonomiczne fotele i panel sterowania, efektywny
wieszenie (w tym aktywne) i opony,

czynne

decyzji w sytuacji przed-

wyposażenia ułatwiające podjęcie prawidłowej

wypadkowej, w tym ergonomiczne fotele, regulacja

bezpieczeństwo

na

układu

wyróżniać się łatwym dostępem

kabiny,

możliwością przejścia

do kabiny kierowcy,

z jednej strony kabiny

wysiadania z niej, przestronnym oszkleniem i zastosowaniem

luster

ułatwiających pracę

kierowcy i

dobrą widoczność

do

tyłu,

a także wygodne miejsce do odpoczynku [32].
Systemy
jak

bezpieczeństwa

biernego

największego bezpieczeństwa

2. Analiza stanu zagadnienia

są

stosowane w samochodach w celu zapewniania

kierowcy i

pasażera,

a coraz

częściej ró~nież

innych
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uczestników ruchu, np. pieszych, rowerzystów i motocyklistów, przed groźnymi dla zycia
i zdrowia

obrażeniami

wewnętrzne

i

zewnętrzne.

łagodniejsze,

wówczas

jest juz wiele takich

a

Skutki jakie

występujące

rozwiązań,

i niepalnych, system pasów
regulowane

zagłówki

wypadku, zamki w drzwiach
paliwa

zapobiegający

m.in.

są

Obecnie stosowanych

nadwozia wykonane z

materiałów miękkich

z napinaczami oraz poduszek powietrznych,

klejona przednia szyba
umożliwiające

pasażerów
są także

możliwa

do

wypchnięcia

od

środka

popo

samoczynne ich otwarcia po zderzeniu, zbiornik

zderzaków z

brak ostrych i wysta-

nadwozia, specjalne systemy

linią

w nadwoziach typu kabriolet [30-33]. Elementami

kontrastowe barwy nadwozia,
i

zauważalność

światła

przeciwmgielne,

pojazdu, a w samochodach

fartuchy przeciwbłotne i osłony boczne zapobiegające dostaniu
pojazdu lub

kołem

wyciekowi paliwa w wyniku zderzenia i/lub przewrócenia samochodu

poprawiające widoczność

kołami

są

groźne.

znacznie mniej

wnętrze

bezpieczeństwa

jących krawędzi, płynne połączenie

biernego

urazy

te osoby w razie wypadku lub kolizji

strefą odkształceń, zaokrąglone kształty zewnętrzne,

usytuowany poza

ochronie

ponoszą

bierne może być zatem

na wszystkich siedzeniach, dzielona kolumna kierownicy z

miękkim materiałem,

krytym

Bezpieczeństwo

w czasie wypadków lub kolizji.

zespołu

się

służące

bezpieczeństwa

światła

odblaskowe

ciężarowych także

ludzi do przestrzeni między

pojazdów [32].

Szczególną grupę rozwiązań

w zakresie

bezpieczeństwa

biernego

stanowią

dodatkowe

wzmocnienia szkieletu nadwozia samochodu ze strefami kontrolowanego

odkształcenia

plastycznego podczas zderzenia samochodu oraz wzmocnienia drzwi bocznych

umożliwiające

pochłanianie

a

także

jak

największej

energii podczas bocznego zderzenia samochodu [34] (rys. 2.1),

zapęwniającę pochłanianię

jak

w strefach kontrolowanego

odkształcenia

Zwykle
za

rozwiązania

rozwiązania

projektowania

największęj ęnęrgii

składa się

w

czasię

systemów czynnych i biernych

wypadku lub kolizji)

drogowęj)

bezpieczeństwa

pojazdów

uważa się

konstrukcyjne [30,31,34]. W istocie problem jest o wiele szerszy i dotyczy
inżynierskiego

wszystkich wymienionych elementów zarówno
środków

bezpieczeństwa

transportu. Projektowanie

inżynierskie,

z 3 nierozdzielnych elementów [6,7] (rys. 2.2):

projektowania konstrukcY.inego, w celu zapewnienia cech geometrycznych produktu
i ewentualnie wzajemnych połączeń jego elementów

18

oraz jej zamocowanie,

plastycznego [32].

czynnego, jak i biernego pojazdów, a ogólnie

•

ciężarowego

odpowiednia konstrukcja kabiny samochodu

(jeżeli

jest wieloelementowym),
J. Mazurkiewicz
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Rysunek 2.1. Schematyczne przykłady vvzmocnienia w drzwiach bocznych oraz szkieletu
nadwozia samochodu ze strefami kontrolowanego odkształcenia plastycznego podczas
zderzenia samochodu (według promocyjnych materiałówfirm)

•

projektowania

materiałowego,

tualnie jego elementóv,,'

w celu zapevmienia oczekiwanej

(jeżeli

jest wieloelementowym)

chemicznych i technologicznych zastosowanych
•

trwałości

zależnej

produktu i ewen-

własności

od

fizyko-

materiałów inżynierskich,

projektowania technologicznego procesu w celu zapewnienia oczekiwanych cech geometrycznych i

własności

eksploatacY.inych produktu lub jego elementów

(jeżeli

jest "Wielo-

elementowym).
Nowoczesne projektowanie
procesem kompleksowym,

inżynierskie

wymagającym

systemów

m.in.

bezpieczeństwa

pojazdów jest zatem

uwzględnienia wielkości

produkcji, poziomu

automatyzacji i komputerowego wspomagania podczas wytwarzania tych systemów, jak
również

zapewnienia ich najmniejszych

2. Analiza stanu zagadnienia

możliwych

kosztów przy

pełnej

funkcjonalności.
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PROJEKTOWANIE
KONSTRUKCYJNE
warunki eksploatacyjne
funkcja
koszt

PROJEKTOWANIE

PROJEKTOWANIE
TECHNOLOGICZNE
dobór wypoS8i1mia
wpływ na własności
koszt

MATERIAŁOWE
własności
dostępność

koszt

Rysunek 2.2. Schemat współzależności między elementami projektowania inżynierskiego
produktu, tj. projektowaniem konstrukcyjnym, projektowaniem materiałmvym oraz
projektowaniem technologicznym (według L.A. Dobrzańskiego [5] na podstm-vie
pomysłu

G.E. Dietera)

W zakresie projektowania materiałowego i technologicznego proces ten wymaga szerokiej
aplikacji

osiągnięć

nauki o

materiałach

w celu zaspokojenia wymaganych funkcji

materiału inżynierskiego,

produktu, zapewnianych w wyniku wykorzystania odpowiedniego
poddanego właściwie zaprojektowanej obróbce
strukturę

i

własności

zapewniającej

użytkowych

wymagane cechy geometryczne,

fizykochemiczne produktu! a przez to jego

żądane własności użytkowe
składu

i eksploatacyjne [6, 7] (rys. 2.3). Konieczna jest zatem wielokryterialna optymalizacja

chemicznego materiału inżynierskiego, warunków jego przetwarzania i eksploatacji gotowego
produktu oraz ustalenie sposobu usuwania odpadów
odpowiednim poziomie cen [6,7].
materiały

wyniki

o

własnościach

badań

w ramach

wiednich

jednak

zamówionych przez

FOH.~sightów

FutMan [8] oraz Man Vis [9].
dostarczyć materiały

Należy

materiałowych

w fazie

zwrócić uwagę, że

użytkowników

mają

20

na ich

przy

się

na

wskazują

technologicznych Europy opublikowanych w raportach

~a żądanie

wytwórców produktów rynkowych

należy

zatem

w odpowiednim czasie i miejscu (j. ang.: materiais on demand) i o odpo-

własnościach

względu

obecnie oczekuje

produktów, na co

fizykochemicznych,

spełniających

wymagania wytwórców, w

stwie odpowiednio uksztahowanej struktury. Wymaga to klasyfikacji
ze

poużytkowej,

funkcjonalność,

następ

materiałów inżynierskich

a inne kryteria klasyfikacyjne, jak np.

skład

chemiczny

znaczenie wtórne [6,7].
J. Mazurkiewicz
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Rysunek 2.3. Zasada 60 - schemat l,vzajemnych zależności między doborem materiału,
kształtem i cechami geometryanymi produktu, jego procesem technologicznym, strukturą
i własno.ściami materiału oraz jill1kcjami użytkmvymi produktu (według L.A. Dobrzańskiego
[6, 7] po modJjikacji przez A.D. Dobrzańską-Danikiewicz [35])
Ograniczając dalszą dyskusję

do projektowania

inżynierskiego

i wytwarzania wzmocnienia

szkieletu nadwozia samochodu osobowego i drzwi bocznych, a
ciężarowych

trolowanego

także

kabin samochodów

i ewentualnie elementów poszycia samochodu (karoserii), tak by w strefach konodkształcenia

plastycznego

następowało pochłanianie

jak

podczas zderzenia i/lub wypadku samochodu, dla zapewnienia biernego

największej

bezpieczeństwa użyt

kownikom tych samochodów, konieczne jest wykonanie licznych prac badawczych,
nych m.in. z modelowaniem i

symulacją

procesów wytwarzania oraz

eksploatacyjnych odpowiednio wyselekcjonowanych
technologii wytwarzania i przetwórstwa tych
metodyki predykcji
spełniły

zachowań

nowych

materiałów

materiałów

szczególne wymagania projektowania

pochłaniały

jak

najwięcej

2. Analiza stanu zagadnienia

energii na

materiałów,

energii

związa-

predykcją własności

opracowaniem bezpiecznych

i wykonanych z nich produktów oraz

podczas eksploatacji samochodów, tak by

inżynierskiego

przebiegające

i w razie wypadku samochodu

w nich, zaprogramowane strukturalnie
21
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i w kontrolowany sposób wymuszone procesy odkształcenia plastycznego. Opracowano koncepcję

rozwoju stali, które

miałyby spełnić

towano niekonwencjonalne

podejście

Kruche

tycznego oraz
charakteryzuje

pękanie

charakteryzuje

natomiast

energii przed całkowitym

Do czynników

zależność

kruchego

pękania

naprężeń)

na

[5]. Odwrotne

podejście

wytrzymałością

na powierzchni

naprężenia

w funkcji

pękania

plastycznego i

propagacją

plas-

pochłanianej

która opisuje

skłonność

pękania

należą:

temperatura,

szybkość

ciągliwością materiału

i

oraz

obecność

materiału, Miarą ciągliwości pękania
odkształcenia. Materiały

plastyczne

kruche (rys. 2.4). Mechanika

(liniowo-sprężysta

udziałem odkształcenia

rodzi natomiast pytanie, czy

przełom

i

całkowitym złomem. Pękanie ciągliwe

przed

ciągliwość

przypadki kruchego

z niewielkim

inicjacją

małym udziałem odkształcenia

bardzo

większą ciągliwość pękania niż materiały
możliwe

oddziaływania

do powstrzymywania pękania.

miedzy

pole pod krzywą (całka) zmian

modeluje

się

kolejno z

złomem. Ciągliwość pękania jest własnością,

wpływających

karbów (koncentratorów
macznie

części, związane

stali. W wyniku

dużym udziałem odkształcenia

materiału zawierającego pęknięcia

odkształcenia,

na

niewielką pochłanianą energią

się

pękania

do zagadnienia

naprężenia następuje pękanie materiału

pęknięcia.

te skomplikowane wymagania [36,37]. Zaprezen-

mechanika

plastycznego oraz
możliwe

jest

mają

pękania

pękania),

pękania ciągliwego

jest wykorzystanie energii

kruchy
przełom ciągliwy

o
Rysunek 2.4. Schemat krzyYlych
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Odkształcen ie
odkształcenia materiałów plastycznych

i kruchych
J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiA1Nb Ti25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zinrno
odkształcenia

plastycznego

jeszcze zanim

nastąpi

materiałów

przeciwdziałania

inzynierskich do

proces ich dekohezji [36,37]. To pytanie

[38,39] realizowanych w Instytucie

Materiałów Inżynierskich

ich uszkodzeniu,

stało się podstawą

serii

badań

i Biomedycznych Politechniki

Śląskiej, w skład których wchodzi również niniejsza praca. Własne doświadczenia Autora
współpracowników wskazują, że

niniejszej pracy oraz innych
wych

można wyjść

bez uszkodzell

ciała,

pomimo bardzo

z poważnych wypadków drogo-

poważnego

uszkodzenia samochodu.

Świadczy to niewątpliwie o skuteczności już obecnie stosowanych systemów bezpieczeństwa

biernego i

dotyczy

celowością

dalszych

określenia skłonności

kami Al i Si do

badań

Stąd

w tym kierunku.

seria wymienionych

badań

",,)'sokomanganowych stali o strukturze austenitycznej z dodat-

przeciwdziałania pękaniu

odpowiednio przez

aktywizację bliźniakowania,

przemiany martenzytycznej w mikroobszarach oraz procesów wydzieleniowych w trakcie
odkształcenia

i

plastycznego,

przeciwdziała pękaniu,

fazowych,
rąco

przebiegającego

po uprzednim

towarzyszących

na zinmo, co wymaga

całkowitym zakończeniu

m.in.

związane

stwarza

absorpcji energii

zmian struktury i przemian

odkształcenie

plastyczne na go-

Towarzyszą temu również

inne prace [44-48],

procesom przetwórstwa poprzez

lub na zinmo oraz obróbki cieplnej [38-43].

znaczącej

z dodawaniem do tych stali mikrododatków Ti, Nb i B [38, 39,44-46], co

możliwość

dodatkowego rozdrobnienia struktury tych stali poprzez zastosowanie

obróbki cieplno-mechanicznej w procesie wytwarzania i ich dodatkowego umocnienia. Synergiczne

oddziaływanie

wymienionych efektów strukturalnych w wymienionej grupie wysoko-

manganowych stali o strukturze austenitycznej stwarza możliwość równoczesnego
dwóch dyrektyw europejskich - jednej
większym

stopniu pochłaniających

odkształcenia

dynamicznego
pełnia

dotyczącej

energię

produkcji stali na

żądanie

wypełnienia

- tutaj w naj-

w wyniku aktywizacji odpowiednio mechanizmów

plastycznego oraz przemian fazowych i procesów "W)'dzieleniowych podczas
odkształcenia

plastycznego na zinmo w trakcie wypadku drogowego, co wy-

wymogi drugiej dyrekty'\V)'

telnych i trwałego uszkodzenia

wynikającej

ciała, zwiększając znacząco bezpieczeństwo

i kierowców samochodów, które zawsze
naukowo-badawcze

z programu ograniczania liczby ofiar

koncentrują się więc

procesu wytwarzania i przetwórstwa z

mogą

bierne

ulec wypadkowi drogowemu.

na doborze odpowiedniego
uwzględnieniem

składu

śmier

pasażerów

Podjęte

prace

chemicznego oraz

odpowiednio obróbki plastycznej,

obróbki cieplno-mechanicznej i obróbki cieplnej tej szczególnej grupy stali, w celu umożliwienia

maksymalnej

możliwie

wych oraz zmian struktury
2. Analiza stanu zagadnienia

aktywacji wymienionych mechanizmów, przemian fazo-

przeciwdziałających pękaniu

poprzez

pochłanianie

odpowiednio
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znaczącej

energii

bezpośrednio

podczas wypadku drogowego, jezeli juz
zapewniającej

madzenie odpowiedniej wiedzy

badań,

również

możliwości

niniejsza praca. Generalnie chodzi o znalezienie

konieczności

kształcenia

składzie

na procesy

wiedza z zakresu

stanowiących

wstępnej podjętej

możliwe.

o biernym

a przez to zapewnienia

Bezsprzeczne jest zatem,

bezpieczeństwie

problematyki przydama jest
towarzyszących

będą opracowane

zuży

przeciwdziałania pękaniu

na

zarówno metody jak i szcze-

pasażerów

kierowców i

znajomość

podstaw

[5-7,49-69].

pojazdów. Do analizy

odkształcenia

Szczegółowe

plastycznego

aspekty wymienionej

w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy.

Wprowadzanie nowoczesnych stali konstrukcyjnych
samochodowego [10,38,70-75], ma

energooszczędnych

energii

konieczne do rozwiązania licznych proble-

przemyśle

2.2. Ogólna charakterystyka stali stosowanych w
samochodowym na blachy i taśmy

wanych

że

udziału

obróbce plastycznej i cieplno-mechanicznej poru-

książkowych

szanej w licznych pozycjach
problematyki

pękania,

inżynierii materiałowej są

i zjawisk strukturalnych

przemysłu

wykorzystania energii

chemicznym i fazowym w celu ograniczenia

tyle, na ile to jest w ogóle

mów,

których wchodzi

uwolnionej podczas wypadku drogowego odpowiednio do aktywizacji od-

bezpośrednio

gółowa

skład

w

plastycznego, przemian fazowych i procesów wydzieleniowych stali o odpowie-

dnio dobranym
wanej

zdarzy. Zgro-

kontrolowanie opisanych zjawisk i procesów

strukturalnych jest ogólnym celem serii wymienionych

z

się

odpowiadających

ścisły związek

z

wymagamom

wdrażaniem

nowo opraco-

i proekologicznych technologii ich wytwarzania, z

nieniem procesów pozapiecowych,

ciągłego

uwzględ

odlewania wlewków dostosowanych wymiarowo

do wytwarzanego z nich produktu oraz nowoczesnej obróbki plastycznej na gorąco i obróbki
cieplno-mechanicznej.

Dzięki

procesu technologicznego,
zestaw

odpowiedniemu doborowi

możliv.rym

staje

własności wyirzymałościowych

rysunk1l2.5,

wydłużenia

dla

różnych

podczas kolizji drogowej lub wypadku,
zapewniając pochłanianie

energii i

uzyskanie struktury

chemicznego stali oraz
zapewniającej

wymagany

i plastycznych stali, co porównawczo zilustrowano na

przedstawiającym wskaźniki

i maksymalnego

się

składu

równe iloczynowi

wytrzymałości

na

rozciąganie

rodzajów stali. Ma to szczególne znaczenie

gdyż

gwarantuje relatywnie

przeciwdziałając

duży

przedwczesnemu

właśnie

zapas

plastyczności,

złomowi

uszkadzanych

elementów samochodu.
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.~ 1978

c
.!!!

.E 1981

stale dwufazowe (typu OP)

(.)
CI)

~ 1985

stale umacniane zgniotowo i przez
atmosfery Cotłrella (typu BH)

~

O

wysokowytrzymale stale
nie starzejące się (typu IF)

§-1985

lU

~ 1990

stale o izotropowej

plastyczności

(typu IS)

1990 t---"kci'miieiiCjOiiiiiiieStiiiiilu'''II.aJq,." przemianie martenzytycznej

.b=--==~==-=~~~~d.!:~~ł~~ plastycznego (typu TRI P)

m

1996

przemianie marŁenzyłycznej
la plastycznego (typu TRIP)

o'c
a. lU 1996

austenityczne umacniane
ku bliiniakowania (typu TWIP)

'(3

CI)'

stale
w stadium

N

(.)

badań

N't:I

o
...

-

poznawczych

lU

,Q

lU
lU

Q

2002
O

10
40
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Iloczyn wytrzymałości na rozciąganie
i całkowitego wydłużenia Rm' E (GPa%)

Rysunek 2.5. Rozwój stali o łt'Y'sokiej łt'Y'trzymałości i plastyczności w okresie od 1975 roku
(opracowano w [J OJ według G. Frommeyera i U Bruexa)

Stosowane obecnie i

przyszłościowe

stale i stopy do produkcji blach samochodowych

przedstawiono na rysunku 2.6 przez poróvmanie
żeniem

zależności między wytrzymałością

i

wydłu

wymienionych grup stali.

Sposoby jednoczesnego

zwiększenia wytrzymałości

i

plastyczności

stali przez

dziesię

ciolecia dotyczyły opracowywania nowych stali o strukturze sieciowej A2 - ferrytycznych
i martenzytycznych, usytuowanych na rysunku 2.6 na szarym polu. Te
zostaną

ujęciu

omówione w niniejszym rozdziale w

dotyczył

opracowania licznych nowych stali,

samochodowego, m.in. pOprzez systematyczne
kami

wysokowytrzymałymi

(rys. 2.7) wraz z

historycznym.

odpowiadających

właśnie

Postęp

grupy stali

w tym zakresie

wymaganiom

przemysłu

zastępowanie

stali konwencjonalnych gatun-

wdrażaniem

odpowiednich technologii ich

wytwarzania i przetwórstwa, w zintegrowanych procesach metalurgicznych i kadziowych,
z

ciągłym

odlewaniem wlewków oraz

obróbką plastyczną

dzeniem blach z temperatury zakończenia
2. Analiza stanu zagadnienia

tejże

na

gorąco

z regulowanym

chło

obróbki.
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STALE NAD KTÓRYMI ROZPOCZĘTO BADANIA

1100

wysokomanganowe stale ulegające
przemianie martenzytycznej w wyniku
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przemianie martenzytycznej w wyniku
odkształcenia plastycznego (typu TRIP)

>o
~ 400
>o
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stale umacniane zgniotowo i przez
atmosfery Cotlrella (typu BH) oraz
z podwyższonym stężeniem P

300
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O
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stale

głębokotloczne
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Wydłużenie całkowite

z Ti
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c. (%)

Rysunek 2.6. Stosowane obecnie i przyszłościowe stale do produkcji blach samochodo-wych

(opracowano w [10]

wędług

danych S.

Kęęlęra) (szarę polę

dotyczy stali o strukturzę

sieciowej A2; żółta strzałka ilustruje trend vvykonywanych prac badawczo-rozwojo14ych)
Stale nowszej generacji do

zastosowań

w

przemyśle

samochodowym

opierały SIę

dziedziczeniu drobnoziarnistej struktury zrekrystalizowanego austenitu przez
ferrytyczno-perlityczną,

strukturę

udziałem

bainitu ferry-

tycznego stali obrobionej plastycznie m.in. przez regulowane walcowanie,

kontrolowaną

rekrystalizację

starzenia lub

wyżarzania,

ferrytyczną

na

lub niekiedy z nieznacznym

i w zasadzie bez dodatkowej obróbki cieplnej, z

ewentualnie

połączonego

z innymi operacjami technologicznymi, np. utwar-

dzaniem powłok lakierniczych. Do tych grup stali
•
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wyjątkiem

można zaliczyć:

stale typu HSLA (j. ang.: High Strength Low Alfoy steels), w których podczas obróbki

plastycznej na

gorąco wydzielają się

ogramczające

rozrost ziarn zrekrystalizowanego austenitu, którego drobnoziarnista

dyspersyjne

cząstki

faz

międzywęzłowych

typu MX
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CJ

wysokowytrzymałe

konwencjonalne
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(ij
/I)

C6 40
oN

""O
::l
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o
1990

Rysunek 20 7. Zmiana

udziału

1995

Rok

2005

2000

konwencjonalnych i ~ysokowytrz.vmałych stali stosowanych

w produkcji samonośnych nadwozi samochodów osobo"vych w latach 1990-2005
(opracowano w [lO)

struktura jest dziedziczona przez

według

D. Pongego)

strukturę ferrytyczno-perlityczną, ferrytyczną lub

niekiedy

z nieznacznym udziałem bainitu ferrytycznego,
•

stale typu BH

Cottrella

W

U.

ang.: Bake Hardening steels), w których w wyniku tworzenia atmosfer

trakcie

krótkotrwałego

wygrzewania w temperaturze utwardzania

powłok

lakierniczych lub organicznych stale te ulegają umocnieniu,
•

stale typu 1F

U.

ang.: Interstitial Free)

dużą podatnością

głębokie tłoczenie,

na

następuje dzięki obecności

•

stale typu 1S
i

U. ang.:

teksturę włóknistą

niestarzejące się

dyspersyjnych

Isotropic Steels)

oraz izotropowe

charakteryzujące się

szczególnie

w których umocnienie elementów

tłoczonych

cząstek

faz

i

międzywęzłowych;

wykazują strukturę

własności

w czasie

drobnoziarnistego ferrytu

odkształcenia

plastycznego na

z1l1rno.

Poszczególne grupy tych stali

zostaną kolejno

Stale mikrostopowe HSLA
o

dużym

powinowactwie do

2. Analiza stanu zagadnienia

U. ang.:

węgla

scharakteryzowane.

High Strength Low Al/oy steels) z mikrododatkami

i azotu, tj. Nb, Ti, V w

stężeniu

do ok. 0,1%, niekiedy
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z podwyzszonym stęzeniem };, a w przypadku stali do ulepszania cieplnego takie do 0,005% B
-

zwiększającego hartowność,

górą

przed z

trzydziestu laty

zapoczątkowały

stali dla potrzeb przemysłu samochodowego. Podczas obróbki plastycznej na
tych

'wydzielają się

fazy

międzywęzłowe

V; X - N, C) w postaci dyspersyjnych

rozwój nowych

gorąco

w stalach

o sieci regularnej typu NaCI typu MX (M - Nb, Ti,
cząstek ograniczających

rozrost ziarn zrekrystalizo-

wanego austenitu. Dziedziczenie drobnoziarnistej struktury zrekrystalizowanego austenitu
przez

strukturę ferrytyczno-perlityczną, ferrytyczną

bainitu ferrytycznego,

uzyskaną

po

ochłodzeniu

gorąco, często technologią walcowania
wytrzymałościowe

udziałem

lub niekiedy z nieznacznym

stali po

zakończeniu

obróbki plastycznej na

regulowanego, zapewnia wymagane wysokie własności

bez dodatkowej obróbki cieplnej lub ewentualnie po odpuszczaniu lub

starzeniu [76]. Drobnoziarnisty austenit zrekrystalizowany podczas

chłodzenia

z

właściwie

dobranej temperatury końca obróbki plastycznej ulega przemianie w drobnoziarniste produkty
przemian,

zapewniające

blachy o drobnoziarnistej strukturze ferrytyczno-perlitycznej lub

ferrytycznej, niekiedy z pewnym

udziałem

bainitu ferrytycznego, wytwarza

się technologią

walcowania regulowanego, zwykle w liniach zintegrowanych z zastosowaniem przyspieszonego
na

chłodzenia

z temperatury

gorąco zawierają

0,020(% N i
MPa,

końca

obróbki plastycznej. Stale HSLA na blachy walcowane

0,05-0,07% C, 0,4-1,5% Mn, 0-0,4% Si, 0,03-0,15% V, do 0,03% ~b i do

wykazują granicę plastyczności

"Wydłużenie całkowite

autobusów i samochodów

22-28%.

Dzięki

ciężaro"Wych,

ków, elementy zawieszenia [77]. Przy

RpO.2 390-580 MPa,
temu

tarcze

stężeniu

blachy i taśmy wakowane na zimno,

kół,

znalazły

także

cynkowaniu ogniowemu, w celu zastosowania na

Stale znane jako BH
0,1% C,

0,1~0,5%

podwyższonym

następnie wyżarzane rekrystalizująco,
tłoczone

przyspieszonym

często

na zimno elementy zawieszenia.

U. ang.:

Bake Hardening steels)

Mn, do 0,010%

~b,

są

bezkrzemowe,

0,005% Ii oraz do 0,001% B,

w atmosferze ochronnej poddaje
chłodzeniem

na pokrywy silników i

a

elementy samochodów, w tym

zawierają poniżej

często

ze

do 0,030%. Blachy cienkie z tych stali walcowane na zimno po

rekrystalizującym

Z

zastosowanie m.in. na podwozia

mniejszym od 0, l % C ze stali HSLA \vytwa-

są

gięte

Rm 450-660

podstawy silników, wzmocnienia zderza-

rzane

m.in. drzwi, pokrywy i

wytrzymałość

się

P

wyżarzaniu

z"Wykle cynkowaniu ogniowemu,

do temperatury otoczenia. Stale te

bagażników,

stężeniem

drzwi, elementy zawieszenia,

znalazły

zastosowanie m.in.

tłoczone

lub

gięte

na zimno.

W wyniku tworzenia atmosfer Cottrella w trakcie krótkotrwałego "Wygrzewania w temperaturze
170-250°C, zwykle po naniesieniu
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powłok

lakierniczych lub organicznych, stale te

ulegają
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umocnieniu po uprzedniej obróbce plastycznej na zimno, powodującym zwiększenie współ
czynnika anizotropii normalnej blach a zwłaszcza wytrzymałości o 20-70 MPa, zwane efektem

bake hardening.
w normie

P~-EN

Wskaźnik

umocnienia cieplnego BRr (j. ang.: Bake-Hardening Index)

10325:2008 oznaczony jako BH2 (rys. 2.8) jest zdefiniowany następująco:

(2.1)
gdzie:
R eL .t (lub Rpo,Lt) - gralllca
trwałym

0,2%)

plastyczności

określona

stali dolna (lub umowna, przy

na próbkach poddanych

odkształceniu

wstępnemu odkształceniu

plasty-

cznemu o wartości 2%, a następnie wygrzewanych w 170 De przez 20 min,
Rp2 ,r -

naprężenie niezbędne

do 2%

odkształcenia

plastycznego stali.

ReL,t --------f--ł-t-M-+
Q)

c:

.~

R p2,r - ---:::;;_-...---t----L-----\'"""''-

e'
Co

wskaźnik

Z

dla dolnej granicy

I'CS

BHI

plastyczności

wygrzewanie
w 170°C przez 20 min

Od kształce n ie
Rysunek 2.8. Schemat umocnienia stali typu BH oraz vvyznaczania
(według normy PN-EN 10325:2008)
Stale typu IF (j. ang.:
gólnie

dużą podatnością

Interstitżal

na

Free) jako

głębokie tłoczenie

stków międzywęzłowych C i N;

niestarzejące się

[78, 79]

całkowicie związanych

lub Nb i P oraz do 0,02% Nb, 0,03-0,07% Ti oraz
0,2% Si i do 0,060% P. Stale te poddaje
chłodzeniem

z temperatury walcowania

2. Analiza stanu zagadnienia

się

i

zawierają

wskaźnika

BH2

charakteryzujące się

znikome

stężenie

szcze-

pierwia-

z mikrododatkami Ii lub Nb lub Ii i Nb

często

do 0,003% B, a

także

do 0,003% S,

regulowanemu walcowaniu z przyspieszonym

wykończającego, następnie

trawi w

kręgach,

zwykle
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w gorącym Hel, oraz walcuje na zimno z 50-70% stopniem odkształcenia, wyiarza rekrystalizująco

a niekiedy walcuje
tłoczone

następnym

i poddaje cynkowaniu ogniowemu z
wygładzająco

z 0,2-1 % stopniem

Dzięki obecności

następuje

MPa,
na

odkształcenia.

dyspersyjnych

cząstek

faz

osiąga dużą wartość

z tych stali

są

a

mała

walcowania ze

sterowaną rekrystalizacją

tłoczenia

własności

niskim

drobnoziarnistego ferrytu i

gólnych faz w

zależności

odpowiedniego

udziału

suniętą

tych stali

zależne

na blachy dla
w

się

Mn lub

teksturę włóknistą

są

w

pełni

w wyniku

stanowiły

przemysłu

własności.

samochodowego.

składu

chemicznego stali! z

wzrastającym stężeniem

chłodzeniem

cieplno-mechaniczną zintegrowaną

z

już

przechłodzonego

przemianą Y-H:!,

Si, Al i P w stali oraz

zwiększeniem stężenia

uniemożliwić

odpowiednio

przemianą

Mn i Cr, a także

ciągłym

mogą być

na

gorąco

pod-

lub izotermicznym

w trakcie wytwarzania blach poprzez

obróbką plastyczną

prze-

niekorzystne zmniejszenie

ferrytu w strukturze stali (rys, 2,9), Stale o strukturze wielofazowej
temperatury M" ale najkorzystniej

poszcze-

Konieczne jest przy tym uzyskanie

od postaci wykresu przemian austenitu

z

ważny

zapewniającego wymaganą odkształcalność

jednak do ok. 0,2%, aby

zwykłej

kolejny

~yniku zróżnicowania udziału

w przeciwnym kierunku wraz ze

dawane obróbce cieplnej
powyżej

następuje

ferrytu w strukturze,

do krótkich czasów wraz ze

udziału

materiałów

odpowiednio dobranego

C, które ogranicza

elementów [80].

w temperaturze do 700°C [10], w wyniku czego

od wymaganych

plastyczne stali,

y~bainit przesuniętą

blachy cienkie

w czasie odkształcenia plastycznego na zimno.

etap w rozwoju

Zwiększenie wytrzymałości

będącej funkcją

odkształce

Duża podatność

[79].

stężeniem

Stale wielofazowe umacniane w wyniku przemian fazowych

własności

na

RpO ,2 = 160-310

plastyczności stanowią, że

najczęściej cechują się

wykazując strukturę

jakościowo

także

G, ang,; [satrapie Steels) mają skład chemiczny zbliżonym do stali typu

bezmanganowe,

izotropowe

umocnienia

wykazują granicę plastyczności

granica

głęboko

na

Ti:K i NbC w strukturze stali

wykładnik

stosowane do produkcji szczególnie trudnych do

IF (j. ang.: Interstitial Free), lecz

wykazują

międzywęzłowych

n> 0,22. Stale te

i stosunkowo

Stale znane jako 1S

i

są

zastosowania w samochodach.

= 300-450 MPa, wydłużenie całkowite 45-40%

Rm

głębokie tłoczenie

znajdujące

tłoczonych,

znaczne umocnienie elementów

wytrzymałość

nowy

Stosowane

elementy nadwozi (karoserii) samochodowych i misek olejowych [80], ale

inne elementy, np. wanny kąpielowe i brodziki, nie

niowego

wygrzewaniem w 500-520°C,

obróbkę

z regulowanym

chło

dzeniem [10,51].
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4

Si,AI, P

C, Mn, Cr

~

Yp+ bainit

"Vkr

Tp~-----------4------------~~~~----~

Log czasu
Rysunek 2.9. Schemat krzywych przemian austenitu przechłodzonego stali o strukturze
~wielofazowej do zastosowania w przemyśle samochodovvym, vlytwarzanych
z ""ykorzystaniem odpowiednio obróbki cieplno-mechanicznej lub hartowania
izotermicznego (linia kreskowa) [8iJ
W

zależności

od

wydzielić następujące

•

stalę

składu

fazowego i stosowanych procesów technologicznych

grupy stali wielofazowych:

typu DP (j. ang.; Dual Phasę) o dV'lufazowęj

w których "wysepki" martenzytu rozmieszczone
•

stale typu TRIP

można

strukturzę fęrrytyczno-martęnzytycznęj,

są na

granicach ziarn ferrytu,

U. ang.: TRansformation Induce Plasticity steels) o strukturze bainityczno-

ferrytycznej z austenitem

szczątkowym,

który w wyniku

odkształcenia

plastycznego ulega

przemianie martenzytycznej,
•

stale typu ep
udziałem

•

małym

martenzytu, austenitu szczątkowego i/lub perlitu,

stale typu PM
cznej z

Ci. ang.: Complex Phase) o strukturze ferrytyczno-bainitycznej z

około

U.

50%

ang.:

Partialźv

udziałem

2. Analiza stanu zagadnienia

Martensitic steels) o strukturze ferrytyczno-martenzyty-

manenzytu,
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•

stale typu MS
udziałem

U. ang.: Martensitic Steels) z przeważającym udziałem martenzytu i małym

ferrytu i/lub bainitu.

Poszczególne grupy wymienionych stali
Stale znane jako DP

U. ang.:

zostaną kolejno

scharakteryzowane.

mają stężenie

Dual Phase)

0,10-0,18% C, 1,2-1,6% Mn,

0,3-0,6% Si, 0,10-0,15% V, do 0,025% N oraz 0,02-0,06% Ce,

zapewniające

uzyskanie

ferrytyczno-martenzyrycznej struktury dwufazowej, z martenzytem w postaci morfologicznej
"wysepek" na granicach ziarn ferrytu oraz
zmniejszenia anizotropii
się metodą

własności

walcowania regulowanego z przyspieszonym
wykazują wytrzymałość

300-380 MPa,

w)'dłużenie całkowite

że

produkty

kształtowane

na

samochodów, w tym

(rys. 2.10). Stale te po

520-760 MPa,

granicę plastyczności

Występowanie

twardych skupisk martenzytu

na zimno z tych blach silnie
Stale te

walcownia
walcowanie

wstępne

-

chłodzeniem

znalazły

się umacniają

i

zastosowanie m.in. na

wykazują
tłoczone

głównie ciężarowych.

walcowanie

I.

rozciąganie

32-24%.

także dużą wytrzymałość zmęczeniową.
obręcze kół

niemetalicznych, w celu

plastycznych blach [78]. Blachy ze stali typu DP wytwarza

takiej obróbce

powoduje!

modyfikację wtrąceń

I:
.

gorąca

blach

rOńc,ajl l l m~m1ii11 1

@'

.

,.

,

,

p

F - ferryt
p - perlit
8 - bainit
M - martenzyt

M

Czas
Rysunek 2.10. Schemat walcowania regulowanego blach ze stali typu DP o strukturze
ferrytyczno-martenzytycznej (opracowano w [lO) według W Blecka, K. Kohlera,
L. Aleyera i C. Preisendanza)
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Stale znane jako TRTP (j. ang.: TRansformation Induced PIasticity) w początkowych fazach
ich wprowadzania do

przemysłu zawierały

częściowo można zastąpić

są

Podany

skład

szczątkowym,

ności

który ulega przemianie martenzytycznej podczas

wpływają

na

kształt

'-"'Pływających

udział

właściwej

w e, co sprzyja wzrostowi

zapoczątkowania

stężenie

temperatury przemiany.

nawet po

ochłodzeniu

się węglików,

gdy

będzie przebiegać

nastąpi zubożenie

austenitu w
i wzrost

austenit wzbogacony w e o relatywnie

wydzieleń

dużej stabilności

blach z temperatury obróbki do temperatury pokojowej,

natomiast przemianie martenzytycznej w trakcie ponownego

odkształcenia

węgiel.

miarę obniżania

e w austenicie nieprzemienionym maleje, w

Pozostały

obniżeniu

tej fazy i

grafityzujące spowalniają zarodkowanie

Si i Al, jako pierwiastki

Fe3e, to graniczne

stabilności

Fe3e, a nieprzemie-

przemiany bainitycznej. Przemiana ta nie

wcale, np. w przypadku wydzielania
Ponieważ

i na spadek aktyw-

dla przemiany bainitycznej.

małym udziałem

W wyniku tej przemiany powstaje bainit ferrytyczny z

temperatury

plastycznych stali. Si

przechłodzonego

krzywych przemian austenitu

się

ferrytu w strukturze stali wraz

poprawę własności

na

e w austenicie w zakresie temperatury 300-450°C

niony austenit wzbogaca

umocnienie stali.

powodującej znaczące

chemiczny zapewnia wymagany wysoki

z nieprzemienionym austenitem,

i Al

stosowane do wytwarzania blach o strukturze ferrytyczno-

na zimno produktów z tych stali,

kształtowania

Si + Al zwykle nie

łączne stężenie

przez Al i P, przy czym

przekracza 1,7% [83]. Stale te

bainitycznej z austenitem

0,2-0,4% e, 1-2% Mn i 1-2% Si [82]. Krzem

ulegając

plastycznego blach

na zimno. Wytwarzanie blach z omawianych stali typu TRIP, polega na walcowaniu na zimno
i
W

następnym

wyższej

austenityzowaniu w temperaturze

od

Acl

i hartowaniu izotermicznym

zakresie temperatury przemiany bainitycznej oraz studzeniu do temperatury pokojowej.

Korzystne

przesłanki wskazują

jednak na

przewagę

mechanicznej z regulowanym walcowaniem na
temperatury przemiany y-a oraz
wyższej

alternatywnego procesu obróbki cieplno-

gorąco

bezpośrednim

i regulowanym

W takim razie do stali typu TRIP wprowadza

w zakresie

hartowaniem izotermicznym w temperaturze

od Mi' w celu przebiegu przemiany bainitycznej w czasie

cenie nieprzemienionego austenitu w C do

chłodzeniem

stężenia

się również

umożliwiającym

wzboga-

granicznego oraz studzeniem blach.
mikrododatki Ti,

~b

i V [83].

W stalach znanych odpowiednio jako ep (j. ang.: Complex Phase), PM (j. ang.: Partially

Martensitic steels) oraz MS (j . ang.: Martensitic Steels), poprzez odpowiednie
udziału

poszczególnych faz uzyskuje

stali, w

zależności

od typu,

2. Analiza stanu zagadnienia

się

występuje

dalsze

zwiększenie wytrzymałości.

zróżnicowanie

W strukturze tych

ferryt i bainit z martenzytem, austenitem

szczątkowym
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i/lub perlitem, lecz w niev.~elkim udziale (stale typu CP), ferryt i ok. 50% martenzytu (stale
typu PM) lub martenzyt z małym udziałem ferrytu i/lub bainitu. (stale typu MS).
się pogląd,

W literaturze przedmiotu [10,36-38] obecnie zarysowuje
wyczerpano

już możliwości, związane

technologicznych

z

optymalizacją składu

kształtowania własności,

zaprezentowanych w niniejszym rozdziale.

w odniesieniu do stali o strukturze sieciowej Al,
Uważa się

przy tym,

że znaczący postęp

charakteryzujących się połączeniem możliwie

wytrzymałościowych

i plastycznych

zawierające

Mn w

mogą zapewnić

obecnie przed

zużycia

paliwa i

przemysłem

związanej

mogą spełnić

samochodowym, w

wysokich

środków

własności

związku

25% oraz Si i Al (porównaj

coraz

wyższe

wyzwania jakie

z oczekiwaniami ograniczenia

z tym emisji spalin do atmosfery oraz z

wdrażaniem

poprawy bezpieczeństwa biernego uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to
pojazdów i

w uzy-

natomiast nowe stale o strukturze

stężeniu przekraczającym

rys. 2.6). Nowoczesne stale wysokomanganowe
stają

praktycznie

chemicznego oraz warunków

skiwaniu produktów

austenitycznej Al,

że

programów

również

innych

transportu. Stale wysokomanganowe w nielicznych tylko przypadkach

mogą stanowić alternatywę

dla dobrze

i o ugruntowanych zakresach

zastosowań,

już rozwiniętych

w tym

także

w

stali o strukturze sieciowej A2

przemyśle

samochodowym. Stale te

jako komplementarne materiały inżynierskie, nadal opracowywane i intensywnie badane,

mogą

natomiast zapewnić duży postęp, zwłaszcza w zastosowaniach motoryzacyjnych, w tym także
wypełniając założenia

opisanej

wcześniej

koncepcji zapobiegania

pękaniu

elementów konstru-

kcyjnych i nadwozia samochodu w czasie wypadku lub kolizji drogowej, poprzez
sporego zapasu energii wówczas wyzwalanej, na
przebiegających

fazowych,

wywołanie

w warunkach dynamicznego

pochłanianie

zmian strukturalnych i przemian

odkształcenia

plastycznego kryty-

cznych elementów samochodu wykonanych z tych stali. Z tego powodu zagadnienia rozwoju
i aktualnego stanu wiedzy
Al, które

dotyczącej

stały się głównym

wysokomanganowych stali o strukturze austenitycznej

przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy, opisano w

nastę

pnym rozdziale.

2.3. Ogólna charakterystyka stali wysoko manganowych stosowanych
w przemyśle samochodowym
Stale o znacznym
kształcenia
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stężeniu

Mn i szczególnej

plastycznego, w istocie

należą

skłonności

do umocnienia w wyniku od-

do klasyki metaloznawstwa. Od 1882 roku znana
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jest

bO'A~em

stal austenityczna manganowa

zamerająca

przez angielskiego metalurga RA. Hadfielda, o wysokiej
żenia

dużej skłonności

dynamiczne,

mikrobliźniaków

odporności

przesyconym charakteryzuje

się wytrzymałością

R e=340-440 MPa,

220 HE i

o ok. 80% oraz udarności
własności

średnio

o

na

około

o

ścieranie

około

odporności

i

związanego

obcią

z powstawaniem

granicą plastyczności

A=50%. Obróbka cieplno-mechaniczna

20%, umownej granicy

plastyczności

15% w stosunku do stanu przesyconego. Ten wzrost

mechanicznych wynika z obecności drobnoziarnistej struktury zrekrystalizowanego
gęstości

austenitu o znacznej
w wyniku

odkształcenia

dyslokacji oraz intensywnie

plastycznego na

gorąco

zbliźniaczonego

[5,6,84-88]. Stal Hadfielda

w czasie pracy, jest nadal stosowana na elementy maszyn i

mechanicznie

umacniająca się

urządzeń, narażone

przy dużych i dynamicznych naciskach powierzchniowych, np. na kosze koparek,
ciągników,

rozjazdy kolejowe,

łamacze

ścieranie

na

gąsienice

kamienia i młyny kulowe, a także rozdrabniacze

wykorzystywane do recyklingu samochodów osobowych i
względów

na

[5, 84-86]. Stal ta w stanie

Rm=700-980 MPa,

wydłużeniem

wytrzymałości

tych stali zapewnia wzrost

plastyczności

do umocnienia zgniotowego,

oraz bardzo dobrej

twardością

1,1-1,3% C i 12-13% Mn, odkryta

technologicznych elementy te

są

ciężarowych

[5 , 84-82].

do

złomu

Często

ze

składzie

wykonywane przez odlewanie ze staliwa o

analogicznym do tej stali [10].
uwagę

W ostatnim dwudziestoleciu minionego wieku ponownie zwrócono
płynące

z wykorzystania stali wysokomanganowych o strukturze austenitycznej, ze

możliwość wywołania

w nich mechanizmów intensywnego

przemiany martenzytycznej,
wytrzymałościowych

i plastycznych, a przez to uzyskanie

zwiększenia

zapasu energii,

wanym

kształcie

możliwej

szybkościami,

[89~

lub

bliźniakowania

zapewniających podwyższenie najczęściej

stalach

nia

na

do

rozładowania

podczas

dotyczące

na

mechanicznego lub

precedensu w innych

elementów o skompliko-

odkształcenia

plastycznego z

m.in. podczas wypadku drogowego [89-91]. Wykonywane

92-107]

względu

równoczesne własności

niemającego

umożliwiającego kształtowanie

korzyści

są

dużymi

intensywne bada-

nowej generacji wysokomanganowych stali o strukturze auste-

nitycznej.
Ze

względu

o umocnieniu,
następujące

•

na

skład

chemiczny oraz podstawowe mechanizmy strukturalne

współcześnie

wysokomanganowe stale austenityczne

decydujące

można podzielić

na

grupy [80, 81, 89, 90, 96-101,103,104,108-125]:

stal Hadfielda
zgniotowego,

zawierająca

związanego

2. Analiza stanu zagadnienia

1,1-1 ,3% C i 12-13% Mn o

dużej skłonności

z powstawaniem mikrobliźniaków,

którą

do umocnienia

omówiono poprzednio,
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•

stale zawierające 0,05-0,15% C i 15-22% Mn oraz Si i Al o zróżnicowanym stężeniu,
występuje

polegający

na indukowaniu w austenicie przemiany martenzytycznej podczas

wielokrotny efekt TRIP

zapewniającej

plastycznego na zimno,

zauwazyć,

(rys. 2.11); (warto

er-Ni [126,127], ale
•

U. ang.:

w których

stale

zawierające

ze efekt TRIP

one zbyt kosztowne do

efektem TWIP

bliźniakowaniu

U. ang.:

odkształcenia

własności wytrzymałościowe

występuje

tym stalom

takle w stalach austenitycznych

zastosowań

w

przemyśle

0,02-0,65% C i 20-30% Mn oraz Al i Si o

charakteryzujące się

intensywnym

są

wysokie

TRansformation Induced Plasticity),

motoryzacyjnym),

zróżnicowanym stężeniu,

TWinning Induced Plasticity),

mechanicznym w austenicie podczas

polegającym

odkształcenia

na

plasty-

cznego, co zapewnia tym stalom wysokie własności plastyczne (rys. 2.11),
•

stale

zawierające

Al i Si nie

0,5-2% e, 18-35% Mn, 8-12% Al i 3-6% Si , przy czym

może być niższe

strukturę złożoną

od 12%, znane jako TRIPLEX, ze

łączne stężenie

względu

z ziarn austenitu y-Fe(Mn,Al,C), dyspersyjnych

na

trójfazową

wydzieleń węglika

K-(Fe,Mn)3A1el_x oraz ferrytu a-Fe(Mn,AI), w których podczas

odkształcenia

występuje

przemiana w martenzyt

w austenicie

poślizg

dyslokacji,

bliźniakowanie,

plastycznego
E
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Rysunek 2.11. Charakterystyczne krzywe rozciągania wybranych 14)'sokomanganowych
stali typu TRIP, TWIP i TRIPLEX (opracowano w [lO. 4l) wg G. Frommeyera
i U. Bruexa [96, 117})
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i w martenzyt a, w zaleZności od składu chemicznego stali i warunków odkształcenia,
co zapewnia tym stalom

pośrednie własności

w stosunku do stali typu TRIP i typu TWIP

(rys. 2.11), a także gęstość 6,5-7 g/cm 3 , mniejszą niż stali bez dodatku Al.
Na rysunkach 2.12 i 2.13 przedstawiono odpowiednio porównanie
łościowych

o różnym

własności

wytrzyma-

oraz plastycznych wysokomanganowych stali austenitycznych, ze stali tej grupy

składzie

chemicznym, a na rysunku 2.11 porównano krzywe

rozciągania

stali typu TRIP, typu TWIP i typu TRIPLEX [10,96,117]. Istotny
mechaniczne wysokomanganowych stali o strukturze austenitycznej

wpływ

na

wybranych
własności

wywierają następujące

czynniki:
•

skład

•

szybkość odkształcenia

chemiczny stali,
plastycznego,

• temperatura odkształcenia plastycznego.
Skład

chemiczny stali jest

omawianych stali, tak dobrze
wpływając

na

głównym

czynnikiem

odpowiadających

energię błędu ułożenia

decydującym

wymaganiom

o zestawie

przemysłu

(EBU) austenitu YA1, a przez to

ruCl':l<::t

ruCl':l<::t

ruCl':l<::t

ruCl':l<::t

;;;--;;;--;;;--

ddd

;;;--;;;--;;;--

ddd

~ ~&
"""''''''''~

Stosunek

~~&

~~&

własności
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także

na przebieg
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Rysunek 2.12. Granica plastyczności (słupki ciemne) i wytrzymałość (słupki jasne)
stali Mn-Si-Al typu TWIP (opracowano w [lO) według M Cenriego i S. Salicetiego)
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przemian fazowych i mechanizmów
austenitu

YAJ

składa się

odkształcenia

z warstw o naj gęstszym

plastycznego w tych stalach. Struktura

ułożeniu

atomów w

o sekwencji ABCABC. .. W wyniku zaburzenia tej sekwencji
o sieci A3, co
o

podwyższeniu

następuje

energii o

mogą poruszać się

na

odległość

utworzonego
odwrotnie

częstotliwość występowania błędu ułożenia

EBU. Ze

i

względu

poślizgu

na

może powstać

błędu ułożenia

proporcjonalną

jest tym

zależność między energią

poprzecznego, decyduje ona o zachowaniu

o wartości zmagazynowanej energii

odkształcenia

plastyczne jest zatem

łatwiejsze

cenia plastycznego, a wspinanie dyslokacji
biegają łatwiej,
skłonność

38

do

metalu

dyslokacji do wspinania

odkształcanego

plastycznie,

plastycznego, oraz o przebiegu poligonizacji
dużej

energii EBU od-

i mniejsza jest zmagazynowana energia
krawędziowych

natomiast odwrotnie jest w stalach o

spiętrzeń

cząstkowe

im mniejsza jest jego energia

i rekrystalizacji [51]. W stalach o strukturze krystalograficznej A l o
kształcenie

i decyduje

[51]. Dyslokacje

zdolnością

się

płytka

do energii EBU, wobec czego

większa,

EBU, a

{III} Al

cienka

częściowych

w wyniku przemieszczania dyslokacji
energię

płaszczyźnie

małej

dyslokacji, np. na granicach ziarn lub

oraz

poślizg

poprzeczny prze-

energii EBU, ze
cząstkach

odkształ

względu

na

faz obcych. Wraz ze
J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiA1Nb Ti25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zinrno
zwiększeniem odkształcenia

o

dużej

plastycznego powstają pasma ścinania i przejściowe, a w stalach

energii EHe powstają komórkowe

zmniejszają się

prawie wolne od dyslokacji, które
ze wzrostem stopnia

układy

odkształcenia

splotów dyslokacji
przez

zagęszczanie

oddzielających

komórki

splotów dyslokacji wraz

plastycznego stali [5,49-51,128,129].

Mała

energia EBU

«20 mJ/m 2) sprzyja przemianie martenzytycznej, tłumionej przy wzroście energii EBU (do
25 mJ/m2 ). Jeżeli energia EBU austenitu w temperaturze otoczenia jest mniejsza od 20 mJ/m2 ,
podczas

odkształcenia

plastycznego powstaje martenzyt

zmiana sekwencji ABCABC. ..

płaszczyzn

{111} AI

tAJ

[92,130].

Następuje

stanowiących płaszczyzny

wówczas

habitus, przez

wytworzenie błędu ułożenia, w Vo.']'iliku przemieszczania się dyslokacji cząstkowej w co drugiej
płaszczyźnie

(lll)AI, na

sekwencję

ABAB ...

płaszczyzn

energii EBU towarzyszy natomiast wzrost tendencji do
intensywności malejącej

bliźniakowania

Zwiększeniu

mechanicznego, o

od wysokiej; z ich równomiernym rozmieszczeniem w wyniku prawie

odkształcenia

jednorodnego

(0001)A3 [50,52].

dyslokacji na dyslokacje

plastycznego, do niewielkiej wobec utrudnionej dysocjacji

cząstkowe

i

wynikającą

z tego

dominację

poślizg

umocnienia przez

dyslokacji całkowitych, wraz z podwyższaniem energii EBU od 25 do 60 mJ/m2 . W przypadku
pośredniej wartości

energii EBU, w stalach

równocześnie

przebiega

bliźniakowanie

mecha-

niczne i poślizg dyslokacyjny [98, 129, 131,132].
Węgiel,

który

0,02-1,2% i

występuje

należy

we wszystkich stalach, w omawianej grupie stali

do pierwiastków

stabilizujących

austenit YAI w

osiąga stężenie

obecności

Mn [98-100,

133-136]. Ze względu na stężenie C można wydzielić 2 grupy omawianych stali:
•

stale o

stężeniu

tyczności

135~

•

0,01-0,1% C, o

wytrzymałości

R m =600-700 MPa, umownej granicy plas-

wydłużeniu

A r=50-60% [90,96,98, 104, 117, 124, 134,

wytrzymałości

R m=700-900 MPa, umownej granicy plas-

R pO ,2=250-450 MPa, i

l3n

stale o

stężeniu

0,5-1,2% C o

tyczności

RpQ ,2=200-300 \lfPa, natomiast

osiągające

nawet do 80% [89,92,97,99,100,111,112,114,125,138-140].

Głównym

pierwiastkiem stopowym w analizowanych stalach jest Mn [90, 96-98, 104,

111, 117, 118] i od jego

stężenia zależy wartość

(rys. 2.14) [101,114,141-144], a

(rys. 2.15)

[138]~

stalach podczas

co

bezpośrednio

odkształcenia

2. Analiza stanu zagadnienia

wykazujące większe wydłużenie

także

równomierne,

energii EBU austenitu YAI w tych stalach

od wzajemnych proporcji

między stężeniem

decyduje o przemianach fazowych, jakie

C i Mn

zachodzą

w tych

plastycznego (rys. 2.16).
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Rysunek 2.15.
Przy

stężeniu

Zwiększenie

40

fVpływ stężenia węgla

jego

0,8
węgla, %

0,6

1,2

i manganu na energię błędu

5-10% Mu omawiane stale
stężenia

1,0

wykazują strukturę

do 22% zapewnia

strukturę

ułożenia

austenitu [41, 138]

ferrytu ex.1\2 i austenitu

austenitu

YAI

rAI,

i martenzytu ex' A2.
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Rysunek 2.16.
odkształcenia

Wpływ stężenia

jeżeli

C i Mn na przemiany fazowe

bliźniakowaniu

stal zawiera 22-35% Mn

Jeżeli stężenie

(rys. 2.17a).

%

tycznego na zimno

objętościowy

następuje zupełna

stabilizacja struktury austenitu

nie przekracza 25% Mn, w stali podczas

może występować

efekt TRIP (j. ang.:

miarę zwiększania się odkształcenia

powoduje

obniżenie wytrzymałości

wydłużenia

stężeniu większym

stabilny jest austenit

wpływają

na

rozciąganie

wówczas
YAI

udziału objętościowego

i wzrasta -

martenzytu

wytrzymałość

Zwiększenie stężenia

udział

Rm ok.

z 15 do 25% Mn

Rm z 900 do 600 MPa oraz

zwiększenie

A z 40 do 80%.

W stalach o

Plasticity)

A do 40% (rys. 2.11) [118].

plas-

YAJ --1 E'\'J --1 a' ,\,2

się

poszczególnych faz w strukturze stali: maleje - austenitu

wydłużeniu

YA l

Induced Plasticity)

lub

YAJ --1 EA3

(rys. 2.17b) [90,97, 117, 118, 145-150]. Stal w tym stanie wykazuje

900 MPa i

odkształcenia

Transformatżon

plastycznego zmienia

martenzytu a'A2, przy relatywnie niewielkich zmianach
CA3

podczas

mechanicznemu) [41, lOO}

umocnienia stali w wyniku przemiany martenzytycznej
(rys. 2.17b). W

zachodzące

plastycznego na zimno (zaznaczono zakres stężenia Mn i C odpowiadający
intensywnemu

Dopiero,

1,2

1,0

YAJ,

w którym

bliźniakowania

na wzrost

może występować

mechanicznego [151].

szybkości

2. Analiza stanu zagadnienia

od 25% Mn podczas

umocnienia

odkształcenia

plastycznego na zimno

efekt TWIP (j. ang.:

Bliźniaki odkształcenia

odkształceniowego, gdyż

TWinnżg

Induced

w austenicie yAl

wraz granicami ziarn
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na zimno Vtysokomanganovvych stali austenitycznych: a) stal X3MnAISi25-3-3 w której
występuje efekt TWIP, b) stal X2MnA ISil 5-3-3 117 której występuje efekt TRIP [41,97, 117J
stanowią

przeszkody dla ruchu dyslokacji. Stal w tym stanie wykazuje

650 MPa i
już

wydłużenie

A do ok. 80% (rys. 2.11). Dalsze

wytrzymałość

zwiększenie stężenia

Mn nie

Rm ok.

wpływa

na zmianę własności plastycznych stali.
Przy

stężeniu powyżej

25% Mn korzystnie

oddziaływają

dodane 3% Al i 3% Si [97]. Oba te pierwiastki
Dodatek Al
tłumiąc

miast

wpływa

wobec tego

energię

EBU,

jednak na

zwiększenie

wzrost

własności

równocześnie

stali

na rnnocnienie roztworowe stali.

energii EBU (rys. 2.18) i

przemianę martenzytyczną

wzmagając

wpływają

na

stabilność

austenitu
obniża

[98,101,123,152]. Dodatek Si

gęstości błędów ułożenia

i

sprzyjając

;tAb

nato-

w ten sposób

aktywizacji przemiany martenzytycznej typu YAJ -,HA3 [89,90,97,104,131, 153].
Szybkość odkształcenia

w których podczas

tenzytyczna, nie

plastycznego, w przypadku stali typu TRIP (np. X2MnAlSi15-3-3),

odkształcenia

wpływa

plastycznego na zimno indukowana jest przemiana mar-

istotnie na

wytrzymałość

Rm i

umowną granicę plastyczności

RpO ,2, natomiast powoduje obniżenie wydłużenia o 10-15% (rys. 2.19b). Rozciąganie z dużą
szybkością odkształcenia

plastycznego powoduje bowiem adiabatyczne nagrzewanie

próbki i wzrost energii EBU W przypadku stali typu TWIP o
przez
42

bliźniakowanie

plastyczności

(np. X3MnAlSi25-3-3) (rys.2.19a) wzrost

szybkości

się

indukowanej
odkształcenia

J. Mazurkiewicz
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Wpłyvv

plastycznego do 10-1
tyczności

S-l

kształcenia

w stałej

A. Po

wytrzymałości

plastycznego nie powoduje

.;

Q)

'cQ)

'"

rozciąganie

Rm z 600 do 800 MPa, przy
szybkości

minimalnej, dalszy wzrost

znaczących

zmian

wydłużenia. Dzięki

od-

intensywnemu
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aluminium na energię błędu ułożenia wysoko manganowych stali
austenitycznych [41, 101J
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"wykazująca efekt TWIP, b) stal X2MnAISi15-3-3 V\;ykazująca efekt TRlP [41, l40]
bliźniakowaniu

mechanicznemu,

wydłużenie całkowite

A =80%, przy

wytrzymałości

R m=800

MPa (rys. 2.19a) [90,96-98, 117, 118, 131].
Temperatura

odkształcenia

plastycznego wywIera

wpływ

na

własności

mechaniczne

wysokomanganowych stali austenitycznych (rys. 2.20), w wyniku wzrostu energii EBU
austenitu wraz ze wzrostem temperatury

odkształcenia

plastycznego (rys. 2.21) [98, 135, 136,

154].

W przypadku stali typu TRIP (np. X2MnAISi15-3-3), w których podczas
plastycznego na zimno indukowana jest przemiana martenzytyczna,

można

odkształcenia
wyszczególnić

3 zakresy temperaturowe [90,96-98,117,118, 155] (rys. 2.20b):

•

l50-400 Q C,
a

•

W

odkształcenie

własności wytrzymałościowe

którym

i plastyczne nie

ulegają

zmianom,

plastyczne następuje w wyniku poślizgu dyslokacyjnego,

80-150°C, w którym w wyniku przemiany austenitu w martenzyt
zwiększenie własności 'wytrzymałościowych

i plastycznych

następuje znaczące

(wydłużenie

wzrasta do 6m'ó)

oraz opó2nienie powstawania szyjki w rozciąganych próbkach,
•

80-100°C, w którym

następuje

obniżeniu plastyczności

stali

wzrost

własności wy1rzymałościowych ,

(wydłużenie

przemiany martenzytycznej indukowanej
we wczesnym stadium

44

odkształcenia

A=30%), spowodowane
odkształceniem

przy

znaczącym

zwiększeniem szybkości

plastycznym i jej

zakończeniem

plastycznego.
J, Mazurkiewicz
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Wpływ tęmpęratury odksztalcęnża plastycznęgo

na ęnęrgię błędu

uloięnża

vvysokomanganowych stali austenitycznych [41, 98,135]
W przypadku stali typu TWIP (np. X3MnAlSi25-3-3)? w których podczas odkształcenia
bliźniakowanie

plastycznego na zimno przebiega

mechaniczne,

można

wyszczególnić

z kolei

2 zakresy temperaturowe [90,97,98,104,117,118] (rys. 2.20a):
•

20-400°C, w którym wraz z

obniżeniem

wytrzymałość

Rm i umowna granica

na

w temperaturze

rozciąganie

odkształcenia

temperatury do ok. 20°C

temperatury

odkształcenia

plastyczności

plastycznego wzrasta

Rpo •2, a

wydłużenie

plastycznego 400°C A=40-50% i wraz z

zwiększa się

mechanicznemu; najkorzystniejsze

do A=90%,

własności

stal

dzięki
osiąga

intensywnemu

stali

obniżeniem

bliźniakowaniu

w temperaturze

odkształcenia

plastycznego 20°C,
•

poniżej

20 9 ( , w którym

udział bliźniaków odkształcenia

zakończenie bliźniakowania
plastyczności

we wczesnym stadium

przegląd piśmiennictwa

wskazuje,

wysokomanganowych o strukturze austenitycznej
porównawcze i

wstępne

plastyczne na zimno (pole pod

w istocie stale te

odkształcenia

rośnie, wpływając

plastycznego i

na

obniżenie

stali.

Przedstawiony

Własne,

istotnie

wykazują

wyniki

badań

zapasu energii

zużywanej

dynamicznego)

względem własności

z jakimikolwiek innymi stalami stosowanymi dotychczas.
2. Analiza stanu zagadnienia

nowo opracowywane grupy stali

stanowią interesujący materiał

krzywą rozciągania

pod tym

że

na

wskazują

badawczy.

odkształcenie

(rys. 2.22),

że

bezkonkurencyjne, w porównaniu
Własne

badania

stwarzają

zatem
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Odkształcenie,E
Lp.

1

2
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3
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5
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HSS

6

7
HSLA
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Zilpa5 pla5tyczno:id. MJ/m '

270

180

120

150
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100

Rysunek 2.22. FVyniki własnych badań porÓłtmawczych zapasu energii zużywanej na
odkształcenie plastyczne na zimno (pole pod krzywą rozciągania dynamicznego) wskazujące
na znacząco lepsze rezultaty badań yt,łasnej nowo opracowanej stali z innymi gatunkami
szansę

na

optymalizację własności

malnych warunkach dynamicznego
i kolizjom drogowym, co z
użytkowników
czeństwa

samochodów,

wybranych

odkształcenia

pewnością

nie

stawiających

pojazdów. Niezwykle

spośród

może

tych stali,

plastycznego,
nie

symulujących

stanowią

materiałoznawczych, towarzyszących

dnienia

własnego wkładu

materiałowa".
badawczą

46

myślą

producentów, a

zjawisk strukturalnych
odkształcenia

ekstremalne warunki,

oraz uzyskane wyniki

badań

zwłaszcza

plastycznego, jak

występujące

atrakcyjne wyzwanie dla eksplikacji

tym procesom oraz

rozdziałach

wypadkom

zachodzących

niniejszej pracy zaprezentowano zatem

wraz z ich

dyskusją

podczas

zagadnień

niepowtarzalną sposobność

do rozwoju nauki w obszarze dyscypliny naukowej

W kolejnych

o ekstre-

wysokie wymagania w zakresie biernego bezpie-

interesujący zespół

wypadków lub kolizji drogowych,

z

odpowiadających

interesować

w tych stalach zaró\\'110 podczas procesów technologicznych
i podczas prób laboratoryjnych

zwłaszcza

udowo-

"Inżynieria

koncepcję

i wnioskami.
J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiA1Nb Ti25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zinrno

3. Teza i cel pracy
3.1. Cel pracy
Od

kilkudziesięciu

Materiałów Inżynierskich

lat w Instytucie

i Biomedycznych na

Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej prowadzone są badania
związane
gorąco

analizą

z

i na zimno

zjawisk strukturalnych

różnych

towarzyszących odkształceniu

gatunków stali, w tym m.in.

szybkotnących

[160] i o strukturze austenitycznej [47, 85, 161]. Liczne badania
malnej kompozycji
strukturą

składu

chemicznego stali,

i własnościami materiahll

w wyniku jego

odkształcenia

szczegółowo

[156-159], szynowych

dotyczą

poszukiwania opty-

gwarantującej korzystną korelację pomiędzy

zapewniającą

efektywne

pochłanianie

energii dostarczanej

plastycznego na zimno przy jednoczesnym

własności wytrzymałościowych

w pojazdach, co

plastycznemu na

[36-40, 162], które

mogą znaleźć

opisano w poprzednich

rozdziałach.

i

wzroście

znajdują

jego

zastosowanie

Prace badawcze zainicjo-

wane i prowadzone do 2006 roku przez J. Adamczyka [108-110, 163] w zakresie regulowanego
walcowania stali konstrukcyjnych z mikrododatkami,

stanowią

w tym zakresie. W następnych latach i nadal kontynuowane
składu

chemicznego i jego

'występujące

w czasie

przemiana austenitu
prowadzone

są

własności

odkształcenia

szczątkowego

na

prace A. Grajcara nad doborem

strukturę, własności

plastycznego

dotyczące

i mechanizmy strukturalne
występuje

stali, w których

w martenzyt (stale typu TRlP) [46,108,164]. Intensywnie

równiez badania stali austenitycznych typu TRIP, TWIP i TRIPLEX,

kierowane przez L.A.
obróbkę cieplną

wpływem

są

ogromny dorobek naukowy

i

Dobrzańskiego, zmierzające

cieplno-mechaniczną

tych stali i ich

możliwości

do poznania oraz optymalizacji poprzez

mechanizmów strukturalnych

zastosowania w pojazdach w

konstrukcyjnych [38,39,93-95,106,107]. Jeden z fragmentów tych

odpowiadających

różnych

za

elementach

właśnie badań

stanowi

niniejsza praca.

Celem niniejszej rozprawy
i Xi3MnSiAINbTi25-J-3,
!{b i Ti, o

są

badania austenitycznych stali X8MnSiAI1VbTi25-1-3

zawierających

zróżnicowanym stężeniu

mechanizmów strukturalnych,

ok. 25% Mn, ok. 1% Si, ok. 3% Al i mikrododatki

odpowiednio 0,08 i 0,73% C, w celu ustalenia i opisu

decydujących

o

zwiększeniu

zapasu energii

odkształcenia

plastycznego na zimno tych stali, co czyni je przydatnymi do zastosowania w
samochodowym na blachy i elementy konstrukcyjne samochodów,
3. Teza i cel pracy

stanowiące

przemyśle

odpowiednio
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wzmocnienia i sil'ejj' kontrolowanego

odkształcenia

plastycznego,

zachowujące się

w kon-

odkształcenia

plasty-

trolowany i z góry zaprogramowany sposób, w trakcie dynamicznego
występującego

cznego na zimno,

m.in. podczas wypadku samochodowego.

3.2. Teza pracy
Sformułowano tezę naukową niniejszej

Synergiczne
•

pracy w brzmieniu:

oddziaływanie:

manganu i węgla o odpowiednio dobranych wzajemnych proporcjach, bezpośrednio
decydujących

o przemianach fazowych

zachodzących

podczas

odkształcenia

plasty-

cznego,

• dodatków aluminium i krzemu,
•

mikrododatków niobu i tytanu,

•

oraz warunków

odkształcenia

wpływających

na umocnienie roztworowe,

plastycznego na

gorąco,

włącznie

z

możliwością

zastosowania obróbki cieplno-mechanicznej,

zapewnia odpowiednio wysokie

własności wytrzymałościowe

zróżnicowanym stężeniu

typu MnSiAINbTi25-1-3 o

drobnienie struktUly austenitu oraz
w austenicie,

stanowiącego

i znaczne

0,08 i 0,73%

wydłużenie

węgla,

intensyfikację bliźniakowania

stali

przez roz-

mechanicznego

efekt TJf7P (j. ang.: TWinning Induced PlasticifJ~, a przez

to zwiększenie zapasu energii odkształcenia plastycznego stali na zimno.
Zakłada się,

austenitycznej

że

badane, nowo opraCO'N)'Wane stale wysokomanganowe o strukturze

charakteryzują się

plastyczne na zimno (pole pod

znacznym zapasem energii
krzywą rozciągania

zużywanej

dynamicznego),

odkształcenie

na

wykazując własności

wysoce konkurencyjne, w por6wnaniu z innymi stalami stosowanymi dotychczas. Stworzy to

liczne

możliwości

zastosowania tych stali na elementy konstrukcyjne samochodów, które

mogą znaleźć się

w ekstremalnych warunkach dynamicznego

odpowiadających

wypadkom i kolizjom drogowym. Przewiduje

TWinning lnduced Plasticity),
w austenicie podczas

związany

odkształcenia

z intensywnym

plastycznego zarówno na

podstawowym mechanizmem strukturalnym,
ności

48

decydującym

tych stali. Rozdrobnienie struktury przez

odkształcenia

się, że

efekt TWIP (j. ang.:

bliźniakowaniem
gorąco,

plastycznego,

mechanicznym

jak i na zimno,

okaże się

o uzyskiwanym zestawie

obróbkę cieplno-mechaniczną

w

włas

obecności

J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiA1Nb Ti25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zinrno

mikrododatków niobu i tytanu wniesie równiez
własności

znaczący wkład

badanych stali. Badania zaplanowano do wykonania w warunkach laboratoryjnych

oraz w skali póhechnicznej. Pozytywne "ryniki wykonanych
producentów samochodów, w celu
bezpieczeństwa

pojazdów.

wypełnienia

Atrakcyjność podjętej

kompetencji badawczych oraz wniesienia
naukowej

w taki poziom uzyskiwanych

Inżynieria "~ateriałowa,

wysokich

wymagań

tematyki daje z kolei

własnych dokonań

co stanowi

badań mogą być ofertą

dla

w zakresie biernego
możliwość

wykazania

do zasobów wiedzy dyscypliny

wystarczającą przesłankę

do podjęcia

badań

dla

udowodnienia postawionej tezy.

3. Teza i cel pracy
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4. Materiał
Materiał

4.1.

Materiał

badań

i metodyka
do

do

badań

badań

stanowiły

manganowe typu Mn-Si-AI o
X8MnSiAI~bTi25-1-3

zróżnicowanym stężeniu węgla,

dla których

stale wysoko-

przyjęto

oznaczenia

dla stali A oraz X73MnSiAINbTi25-1-3 dla stali B (tabl. 4.1).
Tablica 4.1.
Stężenie

Skład

Skład

chemiczny badanych stali

masowe pierwiastków [%]

I Mn I Si I Al I Nb I Ti I p

C

doświadczalne

dwie nowo opracowane

I

S

I Ce I La I Nd I

O

N

I

Oznaczenie stali A = X8MnSiAINbTi25=1=3
0,08124,6°1 0,91 1 3,10 10, 04 °1 0, 024 10, 002 10, 003 10, 005 10, 001 10, 002 10,0004 0,0039
Oznaczenie stali B - X73MnSiAlNbTi25-1-3
0,73125,5°11,30 13,20 1°,0471°,0271°,0051°,0051°,0041°,0021 0, 001 1°,0006 0,0079

chemiczny badanych stali dobrano tak, aby
TWIP,

różnicując

węgla

na

w nich przede wszystkim

strukturę

tycznym i

badanych stali, na

własnościami

spawanych oraz
pojazdu. Wysokie

uzyskać

stale o strukturze austenitycznej typu

stężenie węgla.

Pozwoli to oprócz analizy wpływu

analizę zagadnień związanych

wymagających
stężenie

łączenia,

innych technologii

ok. 25% Mn w

składzie

powinowactwie chemicznym do C i N powoduje,

na dyslokacjach w austenicie

ziarn zrekrystalizowanego austenitu, co
zwiększenie wytrzymałości

stalach ma

eliminować

plas-

stężenia
że

mikrododatków Nb i Ii o silnym

podczas obróbki plastycznej na

odkształconym

ułatwia

stali.

niekorzystne

np. w strukturze konstrukcji

chemicznym badanych stali oraz ok. 1% Si

w odpowiednio dobranych warunkach, dyspersyjne azotki,

samym

odkształceniem

mechanicznymi badanych stali na ich zastosowanie w elementach

i ok. 3% Al przy wprowadzeniu kontrolowanego

lając się

z

węglikoazotki

plastycznie na

węgliki,

wydzie-

gorąco, hamują

rozrost

wytworzenie struktury drobnoziarnistej i tym

Wyraźnie większe stężenie

oddziaływanie

powierzchni blach w procesie walcowania, a

i

gorąco

także

Al

tego pierwiastka na
problemy ze

niż

Si w badanych

lejność

zwilżalnością

stali i stan

blach w pro-

cesach cynkowania galwanicznego [41, 165].

Wytopy badanych stali o masie 25 kg wykonano w piecu laboratorJjnytfi próZfiiowym
indukcyjnym VSG-50 firmy Balzers. Piec ten
50

składa się

z wykonanej ze stali nierdzewnej,
J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiA1Nb Ti25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zinrno
chłodzonej wodą

komory prózniowej, w której umieszczona jest cewka indukcyjna wraz

z monolitycznym tyglem ceramicznym, 'wykonanym z masy magnezjowo-spinelowej AbOr
MgO, osadzonym w cewce z masy ubijanej na sucho i wypalanym wg zadanego programu
temperaturowo-czasowego, oraz stanO\viska do odlewania (rys. 4.1). W sad, którego
stanowiło żelazo

ARMCO gatunku 04JA o

składzie

chemicznym: 0,02% C,

podstawę

0,23°/~

Mn,

0,02% Si, 0,036% Al, 0,009% P, 0,006% S, 0,02% Ni, 0,02% Cr i 0,02% Cu w postaci prętów,
ściśle ułożono

w postaci

we wlewnicy. Wymagany

żelaza

ARMCO o dodatki w postaci

aluminium, czystego krzemu i tytanu,

dowaniu wsadu, w piecu wytworzono
rozpoczęcia się

utrzymując ciśnienie

chemiczny uzyskano

węgla

że1azo=niobu.

szczono w przegrodach zasobnika pieca w

W momencie

skład

(grafit), elektrolitycznego manganu,

ich wprowadzania do

pulsacyjne wytwarzanie

przez 30 minut. Odtlenianie

Po

zała

topienia wsadu wprowadzono dodatkowo do pieca argon
układzie próżniowym

roztopienia wsadu wykonano odgazowanie
próżni,

kąpieli.

10-20 Pa i uruchomiono jego nagrzewanie.

na poziomie 20-35 kPa przy wyłączonym

osiągnięciu całkowitego

wsad

Dodatki stopowe oraz miszmetal umie=

kolejności

podciśnienie

uzupełniając

a

kąpieli

następnie ciągłe

przy

pieca. Po

kąpieli, stosując wstępnie

ciśnieniu końcowym poniżej

metalowej wykonano w atmosferze argonu przy

20 Pa

ciśnieniu

Rysunek 4.1. Schemat pieca laboratorY.inego próżniowego indukcY.inego
VSG-50 firmy Balzers (na podstawie materiałów lMŻ Gliu,ice)
4.

Materiał

i metodyka badań
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około

30 kPa za pomocą aluminium, którego masę dozowano z uwzględnieniem uzyskania

odpowiedniego

stężenia

aluminium jako dodatku stopowego w badanych stalach. Po odtlepozostałe

nieniu wprowadzono stopniowo
żelazo-niob, węgiel

i

całkowitego

mieszając

i tytan,

rozpuszczenia

się

dodatki stopowe krzem i mangan oraz

intensywnie

poszczególnych

kąpiel metalową

skła

I
I
I

dników. Po wprowadzeniu dodatków stopowych obie
stale poddano modyfikacji
pomocą

wtrąceń

I

.)

niemetalicznych za

!

pierwiastków ziem rzadkich z wykorzysta-

i

niem tzw. miszmetalu (~50% Ce, ~20% La, ~20% Nd)

dla ujednorodnienia

I

'"

w proporcji 1 g na 1 kg wsadu. Przed odlaniem kajJieli
w atmosferze argonu do
wką

żeliwnej

(rys, 4.2) pobierano

chemicznego.

Temperaturę kąpieli

o
o

składu

do analizy

N

E
E

o
o

("ł)

metalowej utrzy-

powyżej

mywano w zakresie 30-50°C

E
E

wlewnicy z nadsta-

próbkę

następnie

temperatury

likwidus dla danego gatunku stali. Po odlaniu 'wytopu
aż

przez ok. 60 min oczekiwano
następnie

wlewka, a
stygnięcie

otwarto

zakrzepnie

komorę

głowa

wlewka we wlewnicy wykonano w po-

20 godzin od odlewania.

Następnie odcięto głowę

stopę

na

wysokości

szybkobieżnej
płaskowniki

i

../

0122 mm
0145 mm

pieca. Dalsze

wietrzu. Wlewki wyjmowano wlewnicy na zimno po
upływie

i'--.

Rysunek 4.2. Zwymiarowany szkic
uzyskanego wlewka z badanych stali

wlewka na wysokości 5-10 mm poniżej dna jamy skurczowej oraz

30 mm od dna wlewka. Tak przygotowane wlewki kuto swobodnie na

prasie hydraulicznej firmy Kawazoe o maksymalnym nacisku do 300 MN na

o przekroju

prostokątnym

20x210 mm po nagrzaniu ich w piecu

kuźniczym

gazowym w zakresie temperatury od 1200°C do 900°C. W czasie kucia stosowano dogrze-

wanie międzyoperacyjne, aby nie następowało

schłodzenie

4.2. Próby technologiczne walcowania stali na
Z wytworzonego

materiału

wykonano próbki do

kutego materiału poniżej 900°C.

gorąco

badań,

natomiast

z badanych stali poddano próbom technologicznym walcowania na
przemysłowej

52

Symulacji walcowania

(LPS-moduł

B).

Płaskowniki

część płaskowników

gorąco

na Linii do

Pół

z badanych stali uzyskane
J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiA1Nb Ti25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zinrno

po kuciu swobodnym poddano obróbce cieplno-mechanicznej w zespole walcowniczym jednoklatkowym nawrotnym duo do walcowania na
kwadratowych wraz z

urządzeniami

regulowanego walcowania i

B), której
LPS

zdjęcie

wchodzą

gorąco

prętów

blach arkuszowych oraz

do nagrzewania i prowadzenia zaawansowanych procesów

chłodzenia

- Linii do

Półprzemysłowej

(moduł

Symulacji (LPS)

oraz schemat blokowy przedstawiono na rysunku 4.3. W

skład modułu

B

m.in.:

l. piec grzewczy komorowy z wysuwanym trzonem
temperatury 1400 o e, grzany oporowo, z

umożliwiający

możliwością

nagrzewanie wsadu do

pracy w atmosferach ochronnych

(np. Ar),
2. hydrauliczny zbij acz zgorzeliny o roboczym
3. samotoki z

możliwością współpracy

ciśnieniu

strumienia wody 25 MPa,

z tunelami izotermicznymi z

opcją

dogrzewania do

temperatury maksymalnej 500 o e,

4. klatka walcownicza nawrotna typu duo o
pracować

średnicy

jako typ kwarto D=420/D130 mm) i

walców D=550 mm (opcjonalnie
szerokości

może

walców L=700 mm oraz

maksymalnej sile nacisku na walce 2,5 MN i maksymalnej liniowej prędkości walcowania
wynoszącej

1,7 m/s,

5. stanowisko do poprzecznego

6.

chłodnica

cięcia

natryskowo-nadmuchowa,

niną wodno-powietrzną

pręta),

gazowego walcowanego pasma (blachy,
możliwość chłodzenia wodą,

powietrzem i miesza-

w czasie i po walcowaniu w zakresie temperatury od 1l00oe do

20o e,

7. piec komorowy ze

stałym

trzonem, grzany oporowo, do obróbki cieplnej (regulowanego

studzenia) w zakresie od 11 oooe do 20

0

e, z możliwością pracy w atmosferach ochronnych

(np. Ar),
8. zbiornik z

cieczą chłodzącą

z

wyposażeniem

pomocniczym do szybkiego

chłodzenia

przez

zanurzeme,
9. system sterowania i

oprzyrządowanie

pomiarowe linii.

Średnica walców LPS "WJ'llosi 550 mm, a ich prędkość liniowa 0,74 mis. Zakładając, że
wielkość

zadawanego gniotu przez LPS jest uwarunkowana

na walce ustalono warunki walcowania na
się obliczając średni

gorąco. Siłę

nacisk jednostkowy.

Właściwe

dopuszczalną siłą

nacisku pasma

nacisku w czasie walcowania wyznacza
opisanie tej

wielkości

dla rzeczywi-

stych warunków walcowania polega na wybraniu metody odpowiedniej dla
procesu, dlatego
4.

Materiał

też

po wykonaniu analizy uznano,

i metodyka badań

że

do wyznaczenia

zakładanego

średniego

nacisku
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c)
(7)
Piecgrz
do OC (11QO>C

zatm. ochro

•

. . . . . '.

'.

... .... ..
''o

'

•

•••••••

.....

::

................ .

,,:.:.": ..... .-.-;;,., ./ . , ...... ':: ..
(9)
System sterowania
i kontroli LPS
modulB

Rysunek 4.3. a) Widok Linii do Półprzemysłowej Symulacji (LPS) (moduł B) w Instytucie
Metalurgii Żelaza w Gliwicach (fot. autora), b) klatka walcownicza duo w czasie pracy
(fot. IMŻ Gliwice), cJ schemat blokowy LPS

jednostkowego, jaki wywiera pasmo na przedmiotowe walce najlepiej
obliczeniową

w

zależności

kości

Zjuzina (wg [60]). Metoda ta
od

współczynnika

pasma zmienia

grubości

w

styczniającego

wartości

od stosunku

średniej szerokości

długości

metodę

naprężeń

pasma i stan

Współczynnik wpływu

pasma do jego

łuku

szero-

styku do

średniej

średniej grubości.

W celu

rzutu

gniotów w procesie walcowania i wyznaczenia

zastosowano

stanowiły podstawę

ksztahu kotliny walcowania.

zależności

pasma i od stosunku

zaprojektowania

54

się

uwzględnia szerokości

zastosować metodę

naprężenia

upla-

Hense1a i Spitte1a (wg [60, 166]). Obliczone warunki

do zbudowania programu

sterującego

procesem, którego

założenia

J. Mazurkiewicz
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przedstawiono w tablicy 4.2. Czasy przerw

między

kolejnymi przepustami

wynosiły

zostały

dobrane tak, aby

każdorazowo uzyskać wymaganą temperaturę

odkształcenia

plastycznego na

gorąco.

10 s i

Aby

uzyskać materiał wejściowy

programu walcowania na linii LPS wykonano walcowanie
temperatury 1200-900 9 C

płaskowników

wstępne

po kuciu swobodnym (o

od 6 do

850°C

do

końca

założonego

4-etapowe w zakresie

grubości

ok. 20 mm) w celu

uzyskania pasm o grubości 5 mm.

Tablica 4.2.

Założenia programu

walcowania na gorąco płaskowników z badanych stali

Temperatura

Grubość

Grubość

Bezwzględny

odkształcenia

po

stopień

Odkształcenie

przepuście

1

1100

5

[mmJ
4

gniotu
[mmJ
0,1

rzeczywiste

[oC]

przed
przepustem
[mmJ

2

1050

4

3,2

0,23

3
4

950
850

3,2
2,55

2,55
2

0,8
0,65
0,55

Nr
przepustu

plastycznego

Szybkości odkształcenia

0,23
0,23
0,23

plastycznego dla poszczególnych przepustów w czasie próby tech-

nologicznej na LPS obliczono według

zależności

4.1 podanej przez Ekelunda (wg [167]) i przed-

stawiono w tablicy 4.3:
(4.1)

gdzie:
Vw -

prędkość

h l, h 2 -

obwodowa walców ró""na 0,74 m/s,

grubość

pasm przed i po przepuście,

I1h - gniot bezwzględny,
R - promień walców, wynoszący 0,275 m.

Tablica 4.3. Wvniki obliczeń szybkości

odkształcenia plastycznego

Nr kolejny przepustu
Szybkość odkształcenia plastycznego [S-l]

Obliczone

szybkości odkształcenia

dla kolejnych przepustów

2

.)

4

9,5

10,0

10,3

10, l

plastycznego zastosowane w próbie technologicznej

(rys. 4.4, tabl. 4.3) są zbliżone do szybkości odkształcenia 10,0
gramowania w symulatorze metalurgicznym Gleeble.
4.
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1

S-l

możliwej do zapro~

~ależy nadmienić, że

w warunkach
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przemysłowych szybkości odkształcenia

50

S-l

plastycznego w końcowych przepustach osiągają

do 100 S-l.

Część

pasm z badanych stali o wymiarach 5x205x600 mm poddano obróbce cieplno-

mechanicznej. Wsad poddano austenityzowaniu przez 15 minut w temperaturze l150°C,

a temperatura
Przyjęto

końca

obróbki plastycznej dla wszystkich wariantów obróbki

wynosiła

850 9 C.

3 warianty obróbki cieplno-mechanicznej badanych stali, scharakteryzowane w tab-

licy 4.4. i przedstawione na rysunku 4.4.

Tablica 4.4. Warianty obróbki cieplno-mechanicznej badanych stali
Stopień

Wariant
obróbki

odkształcenia

plastycznego
w ostatnim

ł:

Opis stanu strukturalnego po
odkształceniu

plastycznym

Sposób

chłodzenia

odkształceniu

po

plastycznym

przepuście

A

B

Ol2

umocnienie odkształceni owe
kontrolowane przez zdrowienie
dynamiczne
umocnienie odkształceni owe
kontrolowane przez

chłodzenie

chłodzenie

rekrystalizację statyczną

w wodzie

w powietrzu

i metadynamiczną
założony udział

ziarn austenitu
zrekrystalizowanego statycznie

C

1,=15min

1, =1 Os

wygrzewanie izotermicme
w temperaturze 850°C przez
30 s i chłodzenie w wodzie

~

c:e..,,'

Wariant A
Chłodzenie

w wodzie

~

~ S: ~
-0'0

o~ ę;

~%.

~e3

Wariant C
Chłodzenie

w wodzie

O~____________________~__~~
\
t,

S

Rysunek 4.4. Schemat obróbki cieplno-mechanicznej badanych stali w próbie technologicznej
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4.3. Symulacja
Symulacji

odkształcenia

odkształcenia

metryczne dokonano przy

plastycznego badanych stali na
gorąco

plastycznego badanych stali na
użyciu

badań

poprzez badania plasto-

Symulatora Metalurgicznego Gleeble 3800 firmy DSI.
płaskowników

W tym celu przygotowano z uzyskanych po kuciu swobodnym
próbki do

gorąco

średnicy

plastometrycznych o

10 mm i

długości

cylindryczne

12 mm (rys. 4.5a). Próbki

z badanych stali nagrzewano oporowo z szybkością 36 C/s do temperatury odkształcenia
plastycznego 850, 950 lub 10SO°C z

dokładnością =+=

1°C, a

następnie

peraturze przez 30 s. Sterowanie i pomiar temperatury odbywał

się

wygrzewano w tej tem-

za pomocą termoelementu

zgrzanego do powierzchni próbki w jej centralnej części. Ściskanie próbek realizowano
z szybkością odkształcenia plastycznego E=O,l, l oraz 10
układ

hydrauliczny symulatora pozwala na "W)'Wieranie maksymalnej

ściskania z szybkością odkształcenia od 0,000 l do 200
rzalność

merze

(rys.4.5b). Plastometryczny

S·l

zadanych

gwarantują

obciążeń założonego

i

zabezpieczają

procesu technologicznego symulowanego na plasto-

pozwalające uzyskać

pomiędzy próbką

200 kN w czasie

Dokładność wykonania i po\\rt:a-

przetworniki liniowo zmiennych

tensometryczne do pomiaru nacisku,
znmiejszenia tarcia

S·l.

siły

a

kowadłem

przemieszczeń

sprzężenie

i czujniki

zwrotne. W celu

w czasie realizacji

odkształcenia

we

wszystkich etapach badań plastometrycznych zastosowano folie grafitowe i tantalowe oraz
smar na bazie niklu.

a)

b)
pod kład ka

tantalowa

~ podkładka grafitowa

r -1-9
D-ą

+,---------,E
E

/

N
I

~~

....... -.--- .........

p,---------,-

0 10 mm

Rysunek 4.5. aj Szkic próbki do

4.

Materiał

i metodyka badań

;Odkladka tantalowa

~j-odkładka grafitowa

badań

B

plastometrycznych, b) schemat wraz z
kształtem próbki

końcovvym
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Kolejnym etapem
nanie

badań

ośmioetapowego

plastometrycznych badanych stali

procesu

ściskania

na

gorąco

próbek w

o wymiarach 15x20x35 mm (rys. 4.6), który stanowi
rzeczywistego.

do szerokości

Przyjęte

kowadła

wymiary próbki

pozwoliły

było

zaprojektowanie i "Wyko-

kształcie prostopadłościanów

symulację

przepustów walcowania

na uzyskanie proporcji

6: 10. Próbki wycięto także z kutych płaskowników.

a)

szerokości

Założone

próbki

stopnie

c)

20 mm

Rysunek 4.6. Badania plastometlyczne próbki w kształcie prostopadłościanu w warunkach
zbliżonych do płaskiego stanu odkształcenia, aj szkic próbki prostopadłościennej do badań
plastometlycznych, b) schemat próby ściskania - początek i etap pośredni, c) końcovvy kształt
próbki po zakończeniu próby
T, oC
1100

To =1100 G
0

Etapy

1050

odkształcen i a

1030

1=605

T

t=20s

Wariant A

Wariant C

Ch łodze n ie

Chłodze ni e

w wodzie

w wodzie

22rL-______________________________________________________________--+,
t, S

Rysunek 4.7. Schemat symulacji przepustów walcowania rzeczywistego odpowiadającego
obróbce cieplno-mechanicznej próbek w kształcie prostopadłościanów
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Tablica

4.5. Warunki symulacji obróbki cieplno-mechanicznej próbek w bztalcie
prostopadłościanów

Wariant obróbki cieplno-mechanicznej

1100
1050

B
1100
1050

1100
1050

0,4
5
4
10

0,4
5
4
10

0,4
5
4
10

1030

1030

1030

0,3
5
4
20

0,3
5
4
20

0.3
5
4
20

950
0,25

950
0,25

950
0,25

10
5
5

10
5
5

10
5
5

A

Temperatura austenityzowania

TA,oC

I

TloC
Odkształcenie

I

E
-I

Chłodzenie między

I - II

odkształceniem
Odkształcenie

€ ::::J s
VI, O,C/s
t], s
T?, oC

II

e
S-l

E

Chłodzenie między

II - III

odkształceniem

Odkształcenie

V2 ,oC/s
t2, s
T 3 , oC

III

E
-l

s
V3 ,oC/s
t3, s
T4 , oC
E

Chłodzenie między

III - IV

odkształceniem
Odkształcenie

930

930

930

E

0,25

0,25

0,25

s-I
V3 ,oC/s

10

10

10

7

7

7

4
910

4
910

4
910

s
V3,5C/S
t3, s
T4 , oC

0,2
50
10
2

0,2
50
10
2

0,2
50
10
2

890

890

890

E

0,2

0,2

0,2

50

50

50

20
1

20
1

20

870
0,2

870
0,2

870
0,2

100

100

100

20

20

20

1

1

l

850

850

850

0,2
100

0,2
100
O
Powietrze

0,2
100

IV

Chłodzenie między

IV - V

.
E

odkształceniem

s

t'l"

T4 , oC
Odkształcenie

V

E
-I

E

Chłodzenie między

V - VI

odkształceniem
Odkształcenie

VI
E

Chłodzenie między

VI - VII

odkształceniem

Odkształcenie
Chłodzenie między

odkształceniem

Odkształcenie

s

E
E S-l

VI; °C!s
t3, s
T4 , oC

VIII
E

Czas ~)'grzewania

-l

V3,oC/s
t3, s
T4 , oC

VII

VII - VIII

tiso

E
S-l

850°C, s

Chłodzenie

4.
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O
Woda

l

30
Woda
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odkształcenia

kolejnymi

plastycznego,

odkształceniami

gorąco możliwych

w

szybkości odkształcenia

do zastosowania w produkcji

stego równego 2. Po ostatnim etapie
zastosowano 3 warianty chłodzenia,

żnością

pomiędzy

plastycznymi dobrano z uwzględnieniem warunków walcowania na

kształcie prostopadłościanu pozwoliło

Rzeczywiste

plastycznego i czasy przerw

odkształcenie (jJ

przemysłowej

(rys. 4.7). Zastosowanie próbek

na zadanie sumarycznego

odkształcenia

odpowiadające

odkształcenia

rzeczy""i-

plastycznego w temperaturze 850 9 C

podanym w tablicy 4.5.
ściskania

w próbie wieloetapowego

zdefiniowane jest zale-

[119]:

(4.2)
gdzie:
ho -

początkowa wysokość

hl -

końcowa wysokość

W ostatnim etapie
proces

ściskania

końcowych

na

próbki.

badań

gorąco

próbki,

plastometrycznych zaplanowano i wykonano czteroetapowy

próbek osiowo symetrycznych (rys. 4.5)

przepustów walcowania. Stopnie

cenia plastycznego oraz czasy przerw
dniając

odkształcenia

pomiędzy

stanowiący symulację

plastycznego,

kolejnymi

szybkości odkształ

odkształceniami

dobrano

uwzglę

warunki rzeczywistego walcowania na gorąco płaskowników o grubości 4-5 mm na

1,=305

,=105

13=1 Os

1,=75

Wariant A

Wariant C

Chłodzenie

Chłodzenie

w wodzie

w wodzie

OL-______________________________

~

____

~_+

t, s

Rysunek 4.8. Schemat obróbki cieplno-mechanicznej dla próbek osiowosymetrycznych
badanych stali
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o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zinrno
grubość

cznych
a

2 mm (rys. 4.8). Symulacja ta
odkształcenia

następnie ściskano

etapie

odkształcenia

pozwoliła

na wyznaczenie warunków

siłowo-energety

plastycznego na gorąco . Próbki austenityzowano w temperaturze 11 OO°C,
w czterech etapach z

odkształceniem

rzeczywistym E=0,23. Po ostatnim

plastycznego w temperaturze 850°C zastosowano, analogicznie jak

W ośmioetapowym ściskaniu

na

gorąco,

3 warianty

chłodzenia, odpowiadające

podanym

w tablicy 4.4.

4.4. Ogólna charakterystyka programu prac studialnych i badań
osiągnięcia zakładanego

W celu

celu niniejszej pracy oraz udowodnienia postawionej tezy

wykonano prace studialne i badania przedstawione schematycznie na rysunku 4.9.
Badania wykonano na stalach poddanych

odkształceniu

plastycznemu w dwojaki sposób,

poprzez:
•

gorąco

próby technologiczne walcowania na

oraz

obróbkę cieplno-mechaniczną

badanych

stali w zespole walcowniczym jednoklatkowym nawrotnym duo do walcowania na
blach arkuszowych oraz

prętów

kwadratowych WTaz z

urządzeniami

do nagrzewania

i prowadzenia zaawansowanych procesów regulowanego walcowania i

Linii do
•

Półprzemysłowej

Symulacji (LPS)

(moduł

15x20x35 mm

wyciętych

z

chłodzenia

na

B),

badania plastometryczne z wykorzystaniem próbek osiowo symetrycznych
prostopadłościennych

gorąco

płaskovmików

0

12 mm oraz

uzyskanych z przekutego

wlewka z użyciem Symulatora Metalurgicznego Gleeble 3800 firmy DSI.
W ramach przedstawionego programu badawczego wykonano

następujące

badania nowo

opracowanych stali doświadczalnych:
•

badania metalograficzne metodami mikroskopii

ziarna

badanych stali, orientacji krystalograficznej z wykorzystaniem techniki EBSD oraz

składu

chęmicznęgo

faz i

i morfologii

wtrąceń

i elektronowej skaningowej
wielkości

w celu

określenia udziału

świetlnej

wtrącęń nięmętalicznych

niemetalicznych, zbadania

z

wykorzystanięm spęktromętru dyspęrsji

energii promieniowania rentgenowskiego EDS,
•

badania cienkich folii w transmisyjnym mikroskopie elektronowym i wysokorozdzielczym
transmisyjnym mikroskopie elektronowym,

•
4.

rentgenowską analizę fazowąjakościową,

Materiał
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Analiza znaczenia doboru

materiałów

w

bezpieczeństwie

biernym pojazdów

Analiza wpływu typu struktury krystalicznej A l i A2 na zapas plastyczności stali

Dobór stali do badania o strukturze krystalicznej A l

X8MnSiAlNbTi25-1-3

X73MnSiAlNbTi25-1-3

C
'--------,t.
+.-----_ _----'1
Wykonanie wytopów doświadczalnych oraz prętów

~------~I-~I________--,

+

•

Obróbka plastyczna na gorąco i obróbka
cieplno-mechaniczna na Linii do
Półprzemysłowej Symulacji walcowania

Symulacja odkształcenia plastycznego na
gorąco przy użyciu Symulatora
Metalurgicznego Gleeble 3800

++

Badania struktury stali obrobionej plastycznie na gorąco i obrobionej cieplno-mechanicznie
LM, SEM, TEM, EDS, HRTEM, RTG

Badania statyczne własności mechanicznych po obróbce plastycznej

Badania dynamicznego rozciągania symulujące

odkształcenie

plastyczne na zimno

np. podczas wypadku drogowego
Badania struktury stali odkształconych plastycznie na zimno LM, SEM, TEM, HRTEM

Opracowanie wyników z wykorzystaniem metod
komputerowego wspomagania, analiza końcowa

Opracowanie wniosków

Rysunek 4.9. Schemat prac studialnych i badań przewidzianych do udowodnienia
postawionej tezy i osiągnięcia zakładanego celu niniejszej pracy
62

J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiA1Nb Ti25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zinrno

•

badania wytrzymałościowe statyczne w temperaturze pokojowej, obniżonej (do -70 c C)
i podwyższonej (do 200°C) oraz udarowego rozciągania próbek w temperaturze pokojowej.
badań

Wyniki

istotności różnic

opracowano statystycznie, m.in. w celu ustalenia

uzy-

skanych wyników badań.

4.5. Metody-ka

badań

metalograficzny-ch metodami mikroskopii

świetlnej

i elektronowej skaningowej
Badania metalograficzne wykonano na próbkach z badanych stali, inkludowanych
w

żywicach

termoutwardzalnych. Próbki po zainkludowaniu szlifowano na szlifierko-polerce

Tegramin firmy STRUERS na papierach ściernych o gradacji
PN-ISO 6344), a

następnie

ziarnistości

kolejno o

polerowano mechanicznie przy

ścierniwa
użyciu

od P220 do P4000 (wg

zav.riesiny diamentowej

9, 6 i 1 !lm. W celu ujawnienia granic ziarn austenitu w strukturze bada-

nych stali, jako odczynnika

trawiącego użyto

mieszaniny kwasu azotowego, kwasu solnego

i wody w stosunku 4:4:2. Zastosowano również odczynnik będący mieszaniną kwasu solnego,
alkoholu etylowego oraz wody w celu ujawnienia granic ziarn, a także pasm

odkształcenia

10% nital (10% roztwór kwasu azotowego w alkoholu etylowym). Czas trawienia dla
próbki
ziarn

był

była

dobrany eksperymentalnie w przedziale 5-75 s.

Część

każdej

próbek w celu ujawnienia

trawiona w kilku cyklach trawienie-polerowanie. Obserwacje strukturalne badanych

materiałów

wykonano na mikroskopie

firmy ZEISS przy

powiększeniu

świetlnym

od 25 do 1000x.

MEF4A firmy LEJCA oraz Axio Observer
Analizę stereologiczną

rzystaniem oprogramowania Axio Vision firmy ZEISS zintegrowanego
skopami

oraz

świetlnymi.

Wykonano

także

wykonano z wyko-

sprzętowo

z mikro-

badania metalograficzne w skaningowym mikroskopie

elektronowym Supra 35 firmy ZEISS wyposażonym w wysokorozdzielcze działo z emisją
polową

Schottky' ego z wykorzystaniem detekcji elektronów wtórnych (SE) oraz elektronów

wstecznie rozproszonych (BSE), przy

napięciu

przyspieszającym

20 kV i

powiększeniu

w zakresie 500-25000 razy.

Skaningowy mikroskop elektronowy Supra 35 firmy ZEISS jest
rządowanie

do analizy

składu

EBSD) firmy EDAX, które
chemicznego osnowy,

chemicznego i

pozwoliło

wydzieleń

badań

wyposażony

w oprzy-

dyfrakcyjnych Trident XM4 (EDS, WDS,

na wykonanie

jakościowej

i

ilościowej

analizy

składu

i wtrąceń niemetalicznych wykonanej na próbkach o grubości

5 mm pobranych z płaskowników badanych stali po wstępnym walcowaniu.
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Do określenia orientacji krystalograficznej ZIarn austenitu oraz analizy zagadnień ilościowych

wykonano badania dyfrakcyjne z wykorzystaniem elektronów wstecznie rozproszowyposażonym

nych w skaningowym mikroskopie elektronowym Supra 35 firmy ZEISS
w

kamerę

oraz oprogramowanie do techniki EBSD (j. ang.: Electron BackScatter DifJraction)

przystawki Trydent XM4 firmy EDAX. Badania wykonano na próbkach nietrawionych
przygotowanych
urządzenia

końcowo

z wykorzystaniem techniki polerowania wibracyjnego za

VibroMet 2 firmy BUEHLER przez co najmniej 4 godziny.
wielkości

zawiesiny Ab03 o
ugiętych

na odpowiednich

które w

przecięciu

ziarna 0, l

~m.

płaszczyznach

W wyniku

oddziaływania

Końcowo

tworzą

stosowano

elektronów elastycznie

krystalograficznych, tworzących tzw.

z ekranem pokrytym luminoforem

pomocą

stożki

Kossela,

linie Kikuchiego charaktery-

styczne dla danej orientacji krystalograficznej i systemu krystalograficznego. Skanowanie

prowadzono z krokiem 0,05 do 0,4 firn, a obróbkę uzyskanych wyników przeprowadzono przy
użyciu

oprogramowania TSL OIM.

4.6. Metodyka badań cienkich folii w transmisyjnym mikroskopie
elektronowym
Cienkie folie do badań w transmisyjnym mikroskopie elektronowym wykonano z próbek
obrobionych plastycznie i cieplno-mechanicznie poprzez

odcięcie płytek

o grubości 0,5-1 mm na przecinarce elektroiskrowej drutem o
ścieniono

o

mechanicznie do

średnicy

3 mm za

ultradźwiękowej

w postaci

grubości

l 00-150~. Z

pomocą urządzenia

średnicy

płytek

z litych próbek

0,1 mm, które

następnie

wycinano mechanicznie

krążki

Disc Punch 659 firmy GATAN lub wycinarld

Ultrasonic Disc Cutter 601 firmy GATAN. Tak przygotowane próbki

krążków

poddano dalszemu mechanicznemu

silikonowych wodnych papierach

ściernych

o

ścienianiu

wielkości

do

ziarna 15

grubości
~m,

ok. 70

~m

na

a nastepnie 5 ~m

z wykorzystaniem przyrządu Disc Grinder 623 firmy GAT AN. Ostatecznie krązki ścieniano
drążąc zagłębienie

o

głębokości

55-65 !lm z wykorzystaniem

firmy GAT AN. Cienkie folie uzyskano z

krążków

urządzenia

po ich ostatecznym

U. ang.:

d\\-ustronnym i jednostronnym w

ścieni arce

System) 691 firmy GATAN przy

kącie oddziaływania wiązki

jonowej PIPS

Dimple Grynder 656
ścienianiu

jonowym

Precision lon Polishing

jonów argonu 2-4 0

(końcowo

ok. 1°) i energii wiązki 2-14 eV.
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Badania dyfrakcyjne oraz struktury cienkich folii wykonano w transmisY.inym mikroskopie
elektronowym JEM 3010 firmy JEOL (TE M) oraz w ""''Ysokorozdzielczym transmisyjnym
mikroskopie elektronowym TIT AN 80-300 firmy FEl (HRTEM),

wyposażonym

w system

skanowania STEM, detektory skaningowo-transmisyjne BF, DF i HAADF, korektor aberracji

sferycznej kondensora es, filtr energii elektronów, spektrometr strat energii EELS, spektrometr
dyspersji energii EDS.

Wartość napięcia przyspieszającego

w trakcie pomiarów

wynosiła

300 kV, a obserwacje prowadzono w trybie klasycznym (TEM - JEM 3010 i TITi\N)
z

rozdzielczością przestrzenną poniżej

w trybie skaningowyrn (STEM

~

0,1 nm (TIT AN) oraz ok. 20 nm (JEM 3010), a

także

TlIAN) z rozdzielczością przestrzenną do 0,14 nrn. W tra=

kcie badań w HRTEM wykorzystano następujące techniki badawcze:
•

obrazowanie w trybie transmisyjnym i skaningowo-transmisyjnym, z wykorzystaniem

detektorów BF i

HAADF~

•

badania dyfrakcyjne, w tym mikro- i nanodyfrakcję,

•

analizę składu

chemicznego w mikroobszarach oraz mapowanie

rozkładu

pierwiastków

przy użyciu spektrometru dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS).

W mikroskopie TIT AN 80-300 wykonano badania z wykorzystaniem
wiązki

(TEM) oraz
płynnie

skupionej (STEM).

zmieniano rozmiar

wiązki. Cześć

przy użyciu

oświetlanej

Dzięki

zastosowaniu

trójkondensorowego

powierzchni preparatu, przy utrzymaniu

obrazów dyfrakcyjnych uzyskano z obszaru o

przesłony

układu

wiązki równoległej

selekcyjnej (SAED) lub z obszaru o

równoległości

średnicy

nie większej

średnicy

kilku lub

niż

200 nm,

kilkudziesięciu

nanometrów, bez wykorzystania przesłony.
Dyfraktogramy z transmisyjnego mikroskopu elektronowego
stanięm

programu

pujących między

komputęrowęgo

rozwiązywano

z wykorzy-

A~alizę zalęŻl10ści k~ystalograficznych wystę

))Eldyf'.

fazami zidentyfikowanymi na dyfraktogramach z cienkich folii dokonano

z wykorzystaniem projekcji stereograficznych.

4.7. Metodyka rentgenowskiej analizy fazowej
Rentgenowską analizę fazową jakościową

obróbce cieplno-mechanicznej, a
wykonano przy

4.

Materiał

użyciu

także

po

badanych

rozciąganiu

jakościowej

materiałów

w stanie po odlaniu, po

do zadanego stopnia

dyfraktometru X'Pert PRO firmy PA]\jalytical w

i metodyka badań

odkształcenia

układzie

Bragg-
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kątowy

Brentano (lampa Cu Ku, krok 0,05°, czas zliczania impulsów 10 s, zakres

29 od 20 do

140°) z wykorzystaniem detektora paskowego Xcelerator firmy PA]\;" al ytical. W czasie
stosowano przefiltrowane promieniowanie rentgenowskie Ka" o
z lampy zasilanej
wykonano

napięciem

korzystając

40 kV przy natężeniu prądu

żarzenia

z oprogramowania dyfraktometru oraz

długości

badań

fali ""= l.54056 nm

Identyfikację fazową

30 mA.

sprzężonej

bazy danych dyfra-

kcyjnych PDF-4+20l2 firmy lCDD (International Centre for Diffraction Data).

4.8. Metodyka
Badania

badań własności

własności

mechanicznych

mechanicznych 'wykonano na uniwersalnej maszynie

wej Z050 firmy ZWICK o maksyn1alnym zakresie

obciążeń

do 50 kN, a

wyników opracowano z wykorzystaniem oprogramowania testXpert II
W czasie statycznej próby

rozciągania

ekstensometr analogowy

bezpośrednio

(2x12,5 mm) i

z

normą

długości

także

mocowany do próbki o przekroju

pomiarowej 50 mm.

Statyczną próbę rozciągania

badań użyto

obróbki cieplno-mechanicznej badanych stali,
rozciągania

analizę

wydłużenia

prostokątnym

wykonano zgodnie

co najmniej 3 próbek z danego stanu

'wyciętych

'wyznaczono chwilowy

uzyskanych

firmy ZW1CK.

badanych próbek zastosowano do pomiaru

PN-EN ISO 6892-1:2010. Do

W czasie próby

wytrzymałości 0-

zgodnie z kierunkiem walcowania.

współczynnik

umocnienia badanych stali

n *, który wyraża się następującą zależnością:

Erz a0 rz
n*= ----'.::.---'-"o rz aE rz

(4.3)

gdzie:
n•

- chwilowy współczynnik umocnienia,

0 rz

- naprężenie

Erz

- odkształcenie

Chwilowy

rzeczywiste,

współczynnik

określić wkład

rzeczywiste.

a0 a

*

umocnienia n obliczony dla kolejnych przyrostów -,,-- pozwala
GE rz

przemiany martenzytycznej

(jeżeli występuje

umocnienie stali. Jest on wyznaczany w zakresie od
dającego
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umownej granicy plastyczności do maksymalnej

odpowiadającego zapoczątkowaniu

tworzenia

w materiale próbki) w

rzeczywistego

całkowite

odpowia~

wartości naprężenia rozciągającego,

się przewężenia

w

rozciąganej

próbce.
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W celu identyfikacji

występowania

ceniem plastycznym oraz analizy
rozciągano

do zadanej

przemiany martenzytycznej indukowanej

intensywności bliŹl1iakowania, część

wartości wydłużenia

odkształ

próbek dodatkowo

5, 10, 20 i 30%.

W ramach niniejszej pracy wykonano również badania

własności

mechanicznych badanych

stali w podwyższonej (zgodnie z normą PN-EN ISO 6892-2:2011) i obniżonej temperaturze od
-70 do 200°C. Badania te wykonano na maszynie lnsight 10 firmy MTS o maksymalnym
zakresie

obciążeń

do 10 kN

wyposażonej

w

do 350°C. Ze

względu

ekstensometru

stanowiącego ~'YPosażenie

na ograniczony zakres temperaturowy

temperaturowym. Badania w
płaskich

komorę temperaturową

o grubości 2 mm i

obniżonej

szerokości

i

o zakresie

możliwości

badań

pracy

dostępnego

maszyny, badania wykonano w podanym zakresie

podwyższonej

temperaturze wykonano na próbkach

3 mm oraz długości pomiarowej 25 mm.

Bardzo istotne z punktu widzenia postawionego celu badań niniejszej pracy jest
zmiany

własności

mechanicznych w czasie szybkiego

W tym celu wykonano dynamiczne próby

rotacyjnego

młota

od -100

rozciągania

odkształcenia

okIeślenie

próbek badanych stali.

próbek z badanych stali, przy

użyciu

udarowego typu RSO produkcji \VPM Lipsk, którego ogólny widok

przedstawiono na rysunku 4.10.
Młot

rotacyjny zastosowany do

odkształcenie

próbek z

prędkością

badań własności

uderzenia bijaka udarowego od 3 do 50 m/s, co odpowiada

Rysunek 4.10. Widok ogólny zmodyfikowanego

4.
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dynamicznych badanych stali pozwala na

młota

rotacyjny typu RSO (fot. autora)
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szybkości odkształcenia w zakresie 102_10 3 s-l. Próbki do badań własności dynamicznych

"''Y'konano z badanych stali obrobionych cieplno-mechanicznie. Badania
cznych wykonano z szybkością odkształcenia 250, 500 oraz 1000
układ

kinematyczny dynamicznej próby
połączona

na rysunku 4.11. Próbka (1)
poddawana jest

rozciąganiu

za

pomocą

uchwytu próbki. Pazur zamocowany na
bezwładności,

obrotowej

koła

rozciągania

na

młocie

Szkic przedstawiający

S-l.

prętem

pazura (4), który uderza w

odpowiadającej

tarczy (6), o bardzo

zadanej

pomiarowym (3),

kowadło

zwalniany jest przez czujnik elektromagnetyczny przy

zamachowego

dynami-

rotacyjnym przedstawiono

górnym uchwytem (2) z
wirującej

własności

(5) dolnego

dużym

momencie

określonej prędkości

szybkości odkształcenia

próbki. Bardzo

b)

a)

Rysunek 4.11. aj Szkic przedstavviajqc} układ kinematyczny dynamicznej próby rozcia..gania
na młocie rotacyjn.vm; l - próbka, 2 - górny uchwyt mocowania próbki, 3 - pręt pomiarowy,
4 - pazur młota rotacyjnego, 5 - dolny uchwyt próbki, 6 - koło udarowe, 7 - eks tensometr.
b) widok wirującej tarczy tuż przed dynamicznym odkształceniem próbki

duża ęnęrgia kinętyczna wirującęj

cenia próbki

wynoszącej około

próby. Technika pomiaru

siły

tarczy od 1)3 do 10 kJ l w porównaniu do pracy

50 J, zapewnia praktycznie

zilustrowano na rysunku 4.12. Stanowisko to
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stałą prędkość rozciągania

w czasie dynamicznego (udarowego)

jednoprętowym układzie "pomiarowo-odbierającym".

odkształ

rozciągania

podczas

oparta jest na

Schemat stanowiska pomiarowego

składa się

z bijaka

młota

siły

(tzw. pazura), dolnego
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. bijak mIota
tensometry Sg(t)

pręt pomiarowy-o dbierając y

( Gm)

KQwgg!Q QQ!n:ę9Q
uchwytu próbki

. V(t)

...· 'L.
Rysunek 4.12. Schemat układu pomiarowego siły w czasie dynamicznego
na

uchwytu próbki (tzw.

kowadła),

młocie

rozciągania próbki

rotacyjnym

badanej próbki i

pręta

pomiarowego (tzw.

pręt odbierający).

Uderzenie pazura w kowadło powoduje powstanie fali sprężystej, która zaczyna rozprzestrzeniać się

w

pręcie

pomiarowym, a której amplituda jest proporcjonalna do

w próbce. Fala ta jest rejestrowana przez tensometr oporowy naklejony na
Cw

odległości

Zgodnie
naprężenia

pręcie

naprężenia

w przekroju

"a" od początku pręta (przekrój B).

'l. jednowymiarową teorią

umownego i

ruchu falowego w

odkształcenia względnego

pręCIe

pomIarowym,

w próbce wyznaczano z

wartości

poniższych zależ

ności:

a

n

(t)

= F(t) = A bar

A

()

LI .

E-

2J.{)

E
har g

(t-~J

(4.4)

C

(4.5)
gdzie:
E bar -

moduł

Younga pręta,

A har - przekrój poprzeczny pręta,

c-

prędkość

długość

Lo -

fali

sprężystej

w pręcie pomiarowym,

pomiarowa próbki,

Ao - przekrój poprzeczny próbki,

a-

odległość

naklejonych tensometrów od

i>g - odkształcenie

końca pręta

pomiarowego,

czujnika tensometrycznego,

t - czas.
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~-

Rysunek 4.13.

K~ztałt

----

-----

i ~ymiary próbek z badanych stali stosowanych do dynamicznego
rozciągania

Rysunek 4.14. Szkic przedstavlliający sposób mocowania próbki w czasie

dynamicznego
rozciągania

W dynamicznych próbach
jak i sposób ich mocowania.

Małe

wane z uwagi na uzyskiwanie jak

badań

rozciągania

istotne znaczenie

mają

zarówno wymiary próbek,

\vymiary bazy pomiarowej próbek

są

powszechnie stoso-

największych szybkości odkształcenia.

Na rysunku 4.13

przedstawiono ksztah i wymiary próbek z badanych stali zastosowanych w dynamicznej próbie
rozciągania.

bardzo

Mocowanie próbek do uchwytów i ich odpowiednia konstrukcja odgrywa również

istotną rolę

przy rejestracji wyników pomiarowych (oscylacje na krzywych pet).

W wykonanych badaniach górna
o

szerokości

1,2 mm w

pręcie

część

próbki mocowana

pomiarowym, a dolna

części

była bezpośrednio

w \V]'braniu

próbki w specjalnym uchwycie

(tzw. kowadle), w który uderzał bijak młota (tzw. pazur), co przedstawiono na rysunku 4.14.
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s. Wyniki badań oraz ich omówienie
5.1. Wyniki badań plastometrycznych
W niniejszej pracy część materiału do badań pozyskano w wyniku symulacji

odkształcenia

plastycznego badanych stali na gorąco przy użyciu Symulatora Metalurgicznego Gleeble 3800.
Wykonano jednak

równocześnie

badania plastometryczne w tym

jektowanie procesów technologicznych
odkształceniem
własności
materiału

cechy

gorąco

plastycznym na

materiału,

technologiczne

związanych

wymaga

które w

z

urządzeniu, gdyż

pro-

obróbką cieplno-mechaniczną

znajomości

wystarczającym

opisujących

charakterystyk
stopniu

lub

opisują podatność

do planowanego procesu. Dla procesów obróbki cieplno-mechanicznej podstawowe

charakteryzujące podatność materiału

graniczne i

naprężenie uplastyczniające.

uplastyczniających

do

kształtowania

W celu wyznaczenia zakresu

dla badanych stali wykonano próby

odkształcenie

plastycznego to

ściskania ciągłego

wartości naprężeń

na

gorąco

w tem-

peraturze 850, 950 i 1050°C oraz z szybkościami odkształcenia 0,1, 1 i 10 S·l (tabl. 5.1).
Na rysunkach 5.1-5.6 przedstawiono krzywe
podstawie których stwierdzono,

iż

zakres

naprężenie-odkształcenie

naprężeń uplastyczniających

badanych stali na

zawiera

się

w prze-

dziale 136-357 MPa dla stali X8MnSiAINbTi25-l-3 oraz od 130-458 MPa dla stali
naprężenia uplastyczniającego

X73MnSiAlNbTi25-l-3. Wzrostowi
temperatury

ściskania

przesunięcie

w kierunku

zwiększeniem szybkości odkształcenia

lub

naprężenia uplastyczniającego.

gorąco

maksymalna

stałej

Wraz ze

temperaturze

badania i dla wszystkich

w

stronę

mniejszych wartości

szybkości odkształcenia

naprężenie uplastyczniające

nie zarysowuje

odkształcenia następuje

zwiększaniem

wartość naprężenia uplastyczniającego

naprężenie-odkształcenie

maksymalnej

Potwierdzono, że dla badanych stali wraz ze wzrostem

plastycznego przy

wzrost

obniżeniem

plastycznego towarzyszy

wyższych wartości odkształcenia odpowiadającego

wartości naprężenia uplastyczniającego.

szybkości odkształcenia

wraz z

temperatury

przemieszcza

odkształcenia.

istotny

odkształcenia

się

na

na wykresach

W każdej temperaturze

w stali X8MnSiAINbTi25-l-3, maksymalne

się wyraźnie,

co najsilniej zaobserwowano dla

szybkości odkształcenia 1 s'\ gdzie naprężenie płynięcia praktycznie się nie zmienia, co jest

wynikiem stanu równowagi

pomiędzy

umocnieniem zgniotowym, a dynamicznymi procesami

usuwania skutków zgniotu, tj. zdrowieniem dynamicznym lub
Zjawisko rekrystalizacji dynamicznej
5. Wyniki badań oraz ich omówienie

występuje

natomiast w

rekrystalizacją dynamiczną,

większym

stopniu w stali
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Tablica 5.1. WPo/w temperatury i szybkości odkształcenia i; na wartości naprężenia
uplastyczniająpego a badanych stali
E

Temperatura

Oznaczenie stali

X8MnSiAINbTi25-1-3

odkształcenia

[S-l]

850 0 e

0,1
1

0,488
0,574

285
327

10
0,1

0,612
0,412

357
201

1

0,449

246

10

0,46

294

0,1

0,251

1

0,326

136
180

10
0,1

0,364

230

0,330

331

1

0,488

10

0,486

395
458

0,1

0,222

220

1

0,281

280

10

0,310

360

0,1

0,200

130

1

0,189

194

10

0,264

263

950 0 e

10500 e

850 0 e

X73MnSiAINbTi25-l-3

eJ

E..u

950

0

1050

e
0

e

[MPa]

X73MnSiAlNbTi25-1-3, naj silniej przy szybkości chłodzenia 10 s-\ intensyfikując się ze
wzrostem temperatury (rys. 5.2, 5.4, 5.6).
Krzywe

naprężenie-odkształcenie

z zaprojektowanym
stopadłościanów

ośmioetapowym

badanych stali
procesem

odkształconych

ściskania

na

gorąco

przedstawiono na rysunkach 5.7 i 5.8. Stopnie

plastycznie zgodnie

odkształcenia

szybkości odkształcenia

plastycznego oraz czas przerw pomiędzy kolejnymi

plastycznymi dobrano z

uwzględnieniem możliwych

na

gorąco

w produkcji

przemysłowej

wszym

odkształceniu

odkształcenia

72

pro-

plastycznego,

odkształceniami

do zastosowania warunków walcowania

badanych stali. W ramach

obróbki cieplno-mechanicznej zastosowano

kształcie

próbek w

odkształcenie

ośmioetapowej

rzeczywiste o

symulowanej

wartości

0,4 w pier-

w temperaturze 1050oe, oraz 0,3, 0,25 i 0,2 w kolejnych etapach

dla badanych stali. Tak realizowane cykliczne

ściskanie

na

gorąco

stwarza
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Rysunek 5.1. Wpływ szybkości odkształcenia na kształt krzywych naprężenie-odkształcenie
stali X8MnSiA1NbTi25-1-3 po odkształceniu rzeczywistym 8=1 w temperaturze 850°C
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Rysunek 5.2. Wpływ szybkości odkształcenia na kształt krzywych naprężenie-odkształcenie
stali X73MnSiA1NbTi25-1-3 po odkształceniu rzeczywistym 8=1 w temperaturze 850°C
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Rysunek 5.3. Wpływ szybkości odkształcenia na kształt krzywych naprężenie-odkształcenie
stali X8MnSiA1NbTi25-1-3 po odkształceniu rzeczywistym 8=1 w temperaturze 950°C
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Rysunek 5.4. Wpływ szybkości odkształcenia na kształt krzywych naprężenie-odkształcenie
stali X73MnSiA1NbTi25-1-3 po odkształceniu rzeczywistym 8=1 w temperaturze 950°C
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stali X8MnSiA1NbTi25-1-3 po odkształceniu rzeczywistym e= 1 w temperaturze 1050°C

Rysunek 5.5.
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Rysunek 5.6.

Wpływ szybkości odkształcenia
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na gorąco próbek
w kształcie prostopadłościanów ze stali X8MnSiA1NbTi25-1-3 w warunkach zbliżonych do
płaskiego stanu odkształcenia

Rysunek 5.7. Krzywe

naprężenie-odkształcenie ośmioetapowego ściskania
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Rysunek 5.8. Krzywe naprężenie-odkształcenie ośmioetapowego ściskania na gorąco
próbek w kształcie prostopadłościanów ze stali X73MnSiA1NbTi25-1-3 w warunkach
zbliżonych do płaskiego stanu odkształcenia
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Rysunek 5.9. Krzywe naprężenie-odkształcenie czteroetapowego ściskania na gorąco
z odkształceniem rzeczywistym 4xO, 23 próbek osiowosymetrycznych
ze stali X8MnSiAINbTi25-1-3
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Rysunek 5.10. Krzywe naprężenie-odkształcenie czteroetapowego ściskania na gorąco
z odkształceniem rzeczywistym 4xO, 23 próbek osiowosymetrycznych
ze stali X73MnSiAINbTi25-1-3
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przede wszystkim

możliwość

przebiegu rekrystalizacji dynamicznej oraz rekrystalizacji

metadynamicznej w przerwach
wartości

pomiędzy

maksymalne naprężenia, które

poszczególnymi

można wyróżnić

odkształceniami,

na krzywych

O"-E, -

wykonanych w temperaturze 1050o e. Dla obu badanych stali

odkształceń

na co

wskazują

szczególnie dla

wartości naprężenia

dla poszczególnych wariantów obróbki cieplno-mechanicznej w symulatorze Gleeble w pierwszym etapie

odkształcenia są

porównywalne z

wartościami naprężenia

uzyskanymi w jedno-

etapowym ściskaniu na gorąco w temperaturze 10500 e z szybkością odkształcenia 10 S-l.
Maksymalna

wartość naprężenia

w I etapie

odkształcenia

jest

zbliżona

do siebie

niezależnie

od gatunku stali i wynosi 210 MPa dla stali X8MnSiAINbTi25-1-3 i 225 MPa dla stali
X73MnSiAlNbTi25-1-3. W ostatnim VIII etapie odkształcenia plastycznego na gorąco dla obu
badanych stali maksymalne naprężenie jest ponad dwukrotnie
odpowiednio 425 i 475 MPa.

większe niż

Obniżenie wartości odkształceń

w I etapie i wynosi

w kolejnych etapach procesu

obróbki cieplno-mechanicznej oraz obniżenie temperatury odkształcenia powoduje,
procesem

usuwającym

lub statyczna

jedynym

skutki umocnienia zgniotowego jest rekrystalizacja metadynamiczna

zachodząca

w przerwach

pomiędzy

poszczególnymi

i 5.8). Analogiczne wyniki uzyskano w wyniku czteroetapowego
osiowo symetrycznych,

iż

symulujący końcowe

odkształceniami

ściskania

przepusty walcowania na

na

(rys. 5.7

gorąco

gorąco,

próbek

zaprojekto-

wany i wykonany z wykorzystaniem symulatora Gleeble (rys. 5.9 i 5.10).

5.2. Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej badanych stali
Rentgenowska analiza fuzowa
potwierdziła

wykonana zgodnie z opisem w rozdziale 4.7

udział

w strukturze badanych stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 oraz

wyłącznie

austenitu (rys. 5.11), i to zarówno w stanie po obróbce

bezsprzecznie

X73MnSiAlNbTi25-1-3

jakościowa

cieplno-mechanicznej w warunkach

półprzemysłowych,

jak i po symulowanej obróbce cztero-

etapowej (rys. 5.12 i 5.13). Zidentyfikowano na dyfraktogramach badanych stali piki od
płaszczyzn

(111), (200), (220), (311) oraz (222) austenitu. W przypadku obróbki cieplno-

mechanicznej w warunkach półprzemysłowych nie
wariantu
badań

chłodzenia

(A, B, C) na

skład

można stwierdzić

fuzowy stali

dyfrakcyjnych. Symulacja procesu

możliwy

odkształcenia

jakiegokolwiek

wpływu

do stwierdzenia na podstawie

plastycznego na

gorąco

z wykorzy-

staniem symulatora nie zmienia wyniku badań składu fuzowego.
78

J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno

a)
8000.-----------------------------------------------~

-

.~

6000

c

C"il

3:

o
c

.92

E

e

4000

Q.

oc.)
o(/)

o
c

3:

~

c

2000

Q)
......

c

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

90

100

110

120

130

28
b)

-a.

6000

E

-

C"il
C
C"il

3:

o
c

4000

.92

E

e

Q.

oc.)
o(/)

o
c

3:

>.

2000

(/)

c

Q)
......

c

40

50

60

70

80

28
Rysunek 5.11. Dyfraktogramy rentgenowskie stali a) X8MnSiA1NbTi25-J-3,
b) X73MnSiA1NbTi25-J-3 w stanie wyjściowym po kuciu swobodnym
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Rysunek 5.12. Dyfraktogramy rentgenowskie stali a) X8MnSiAlNbTi25-1-3
i b) X73MnSiAINbTi25-1-3 po walcowaniu na gorąco w warunkach półprzemysłowych
z chłodzeniem w wodzie (A), z chłodzeniem naturalnym w powietrzu (B), wygrzewana
izotermicznie przez 30s w temperaturze końca odkształcenia i chłodzona w wodzie (e)
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Rysunek 5.13. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek stali a) X8MnSiAINbTi25-1-3,
b) X73MnSiAINbTi25-1-3 podanych na symulatorze czteroetapowemu ściskaniu na gorąco
z odkształceniem 8=0,23 z chłodzeniem w wodzie (A), z chłodzeniem naturalnym
w powietrzu (E), l1Ygrzewana izotermicznie przez 30 s w temperaturze końca
odkształcenia i chłodzona w wodzie (e)
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5.3. Wyniki badań struktury stali w stanie wyjściowym
W wyniku

badań

strukturalnych wykonanych zgodnie z

dziale 4.5 stwierdzono,

że

nowo opracowane

doświadczalne

metodyką opisaną

w roz-

stale wysokomanganowe

X8MnSiAlNbTi25-1-3 (stal A) oraz X73MnSiAlNbTi25-1-3 (stal B) w stanie wyjściowym po
kuciu swobodnym wlewka na płaskowniki o
austenitu z licznymi

bliźniakami

grubości

(rys. 5.14) o

20 mm wykazują strukturę jednorodnego

zbliżonej średniej wielkości

ziarna

wynoszącej

62 lJlIl dla stali A oraz 58 lJlIl dla stali B. W stali A stwierdzono o blisko 28%
odchylenie standardowe

średniej wielkości

dosyć duże zróżnicowanie wielkości

większe

ziarna niż w stali B. Generalnie obie stale cechuje

ziarn w stanie wyjściowym. Wykonane badania ilościowe

b)

f

_

_f'-J,

d)
lOOJ.lm

. > . .'
J r .,

.:J

Rysunek 5.14. Struktura stali X8MnSiA1NbTi25-1-3 w stanie wyjściowym po kuciu swobodnym
a), b) i c) ziarna austenitu z widocznymi bliźniakami wyżarzania, d) wtrącenia niemetaliczne
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b)

d)
100/lm

Rysunek 5.15. Struktura stali X73MnSiA lNb Ti25-1-3 w stanie wyjściowym po kuciu
swobodnym a), b) i c) ziarna austenitu z widocznymi bliźniakami wyżarzania,
d) wtrącenia niemetaliczne
udziału objętościowego wtrąceń
czystość metalurgiczną.

niemetalicznych w badanych stalach, potwierdziły ich wysoką
udział objętościowy

W stali A stwierdzono

0,13%

wtrąceń

nie-

metalicznych, natomiast w stali B 0,10%. Na rysunku 5.15 przedstawiono reprezentatywne
wtrąceniami

struktury metalograficzne badanych stali z ujawnionymi
W zdecydowanej

większości wtrącenia

niemetaliczne w badanych stalach

bularne lub w nielicznych przypadkach lekko
cznego. Uzyskany
na

poprawność

stopień

niemetalicznymi.

wydłużone

zanieczyszczenia stali

wykonanego procesu modyfikacji

w kierunku

wtrąceniami
wtrąceń

są

drobne, glo-

płynięcia

plasty-

niemetalicznymi wskazuje

niemetalicznych metalami ziem

rzadkich.
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Rysunek 5.16. a) Wydzielenia (I'i,Nb)C oraz (I'i,Nb)CN w strukturze stali
X8MnSiAINbTi25-1-3 (obraz SEI), b), c), d) oraz e) l1Ykresy energii promieniowania
rentgenowskiego odpowiednio z punktu A, E, C oraz z mikroobszaru D jak na rys. a),
.f) zidentyfilwwane pierwiastki na podstawie analizy ilościowej i jalwściowej EDS
(WDS - dla C i N) w punktach A, E, C oraz w mikroobszarze D jak na rys. a)
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c

Ti

Nb

Al

Si

Mn

Rysunek 5.17. Rozkład powierzchniowy pierwiastków w strukturze stali X8MnSiA lNb Ti25-1-3,
widoczne miejsca koncentracji Ti, Nb, C i N w wydzieleniach analizowanych na rys. 5.16
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W czasie
gowego

badań

metalograficznych z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skanin-

wyposażonego

w spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego

stwierdzono w strukturze badanych stali
tytanu i niobu. W stali

niskowęglowej

obecność wydzieleń węglikoazotków złożonych

X8MnSiAlNbTi25-1-3, jak i w

wysokowęglowej

X73MnSiAlNbTi25-1-3, zidentyfikowano wydzielenia typu (Ti,Nb)CxNy oraz (Ti,Nb)C
(rys. 5.16). Węg1ikoazotki niobu i tytanu najczęściej
600 mn, natomiast mniejsze w zdecydowanej
(rys. 5.17). Tytan i niob

zwią?:any

zwłaszcza

ziam austenitu,
stawiona analiza

różnic

i

to

o wielkości od 350-

węgliki złożone

węglikach

skutecznie

niobu i tytanu
hamują

rozrost

w czasie obróbki cieplno-mechanicznej badanych stali. Przed-

jakościowa

i

ilościowa składu

w tym zakresie, a

chemicznego

stwierdzić, że

wydzieleń

w strukturze oraz

w obu badanych stalach nie ma

różnice średniej wielkości wydzieleń także są

W czasie badań nie zidentyfikowano
zawartości

większości

węglikoazotkach

w

osnowy badanych stali (rys. 5.16), pozwala
istotnych

stanowią wydzielenia

wydzieleń

typu AlN, co

świadczy

tytanu w badanych stalach, którego zadaniem było m.in.

nieistotne.

o poprawnym doborze

zwią?:anie

azotu.

5.4. Wyniki badań struktury stali walcowanych na gorąco
Wyniki

badań

metalograficznych wykonane na mikroskopie

świetlnym

i w skaningo-

wym mikroskopie elektronowym próbek z badanych stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 oraz
X73MnSiAlNbTi25-1-3 walcowanych na
stawiono na rysunkach 5.18-5.20. Po
walcowania na

gorąco

ze stopniem

strukturę stanowią wydłużone

micznie (rys. 5.18a,b),

gorąco

chłodzeniu

w warunkach

przed-

w wodzie badanych stali z temperatury końca

odkształcenia

plastycznego E=0,2 (wariant

chłodzenia

A),

w kierunku walcowania ziarna austenitu zdrowi onego dyna-

zawierające bliźniaki wyżarzania

dzenia naturalnego na powietrzu po ostatnim etapie
chłodzenia

półprzemysłowych

B), powoduje uzyskanie

udziału

(rys. 5. 19a,b). Zastosowanie

odkształcenia

chło

plastycznego (wariant

od 9% (stal A) do 13% (stal B) drobnych ziarn

austenitu w strukturze stali, przede wszystkim zrekrystalizowanych statycznie lub metadynamicznie, rozmieszczonych na granicach
wydłużonych

dużych

ziarn austenitu zdrowi onego dynamicznie,

w kierunku walcowania.

Wygrzewanie izotermiczne w temperaturze 850°C przez 30 s po walcowaniu na
ze stopniem
86

odkształcenia

plastycznego E=0,2 (wariant

chłodzenia

C) powoduje,

gorąco

iż udział
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a)

b)

Rysunek 5.16. Struktura stali a) i b) X8MnSiAINbTi25-1-3, c) i d) X73MnSiAINbTi25-1-3
po walcowaniu na gorąco w warunkach półprzemysłowych z chłodzeniem w wodzie (A),
a) i c) mikroskop świetlny, b) i d) mikroskop skaningowy elektronowy

ziarn zrekrystalizowanych statycznie i metadynamicznie wynosi od 17% (stal A) do 21%
(stal B). Ziarna zrekrystalizowane statycznie i metadynamicznie rozmieszczone
na granicach

wydłużonych

lokując się także

są głównie

ziarn austenitu zdrowi onego dynamicznie i statycznie,

często

na granicach bliźniaków.

5.5. Wyniki badań struktury stali po symulacj ach plastometrycznych
W celu analizy stanu naprężeń w funkcji

odkształcenia

plastycznego na gorąco w badanych

stalach oraz wpływu wytrzymania izotermicznego między pierwszym a drugim odkształceniem
na

kinetykę

rekrystalizacji austenitu wykonano badania plastometryczne

5. Wyniki badań oraz ich omówienie

według

programu
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a)

b)

Rysunek 5.17. Struktura stali a) i b) X8MnSiAINbTi25-1-3, c) i d) X73MnSiAINbTi25-1-3
po walcowaniu na gorąco w warunkach półprzemysłowych z chłodzeniem naturalnym
w powietrzu (E), a) i c) mikroskop świetlny, b) i d) mikroskop skaningowy elektronowy

przedstawionego w rozdziale 4.3,
próbek

prostopadłościennych

polegające

na

ośmioetapowym odkształceniu

oraz czteroetapowym

odkształceniu

na

gorąco

symetrycznych z wykorzystaniem symulatora metalurgicznego Gleeble.
sem

usuwającym

zachodząca

skutki umocnienia

odkształceni owego

w pierwszym i drugim etapie

stalizacja statyczna i metadynamiczna

odkształcenia

zachodząca

na

gorąco

próbek osiowo

Głównym

proce-

jest rekrystalizacja dynamiczna,

plastycznego na

w przerwach

między

gorąco,

oraz rekry-

kolejnymi

odkształ

ceniami. Średnia wielkość ziarn badanych stali obrobionej cieplno-mechanicznie zgodnie
z wariantem A przedstawionym graficznie na rysunku 4.7 wynosi 12,5 ~ dla stali A oraz
11,1

~

dla stali B (rys. 5.19 i 5.20a-d). Zastosowanie

po obróbce plastycznej na
88

gorąco

chłodzenia

swobodnego na powietrzu

(warianty B) nie powoduje w badanych stalach istotnych
J. Mazurkiewicz
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a)

b)

Rysunek 5.18. Struktura stali a) i b) X8MnSiAINbTi25-1-3, c) i d) X73MnSiAINbTi25-1-3
po walcowaniu na gorąco w warunkach półprzemysłowych wygrzewana izotermicznie
przez 30 s w temperaturze końca odkształcenia plastycznego i chłodzona w wodzie (e),
a) i c) mikroskop świetlny, b) i d) mikroskop skaningowy elektronowy

zmian

średniej wielkości

ziarn w porównaniu do wariantu A (11,3

~

i 13,1

(rys. 5.19 i 5.21a-d). Wygrzewanie izotermiczne badanych stali po ostatnim

~

stal B)

odkształceniu

plastycznym w temperaturze 850°C przez 30 s zgodnie z wariantem C obróbki powoduje
uzyskanie drobnoziarnistej struktury o

średniej wielkości

ziarn 5,8

~

dla stali A i 7,7

~

dla

stali B zrekrystalizowanych statycznie lub metadynamicznie (rys. 5.19 i 5.22a-d).
W czasie

badań

mechanicznej z
odkształcenia

nia na

plastometrycznych ze

ośmiu

w skali

przepustów obróbki cieplno-

do czterech, zastosowaniu próbek osiowo symetrycznych oraz

rzeczywistego

gorąco

zmniejszoną liczbą

wynoszącego

półprzemysłowej

5. Wyniki badań oraz ich omówienie

6=0,23,

stanowiącego

odniesienie do

badanych stali (rys. 4.8) wykazano,

stałego

odkształce

że głównymi
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1. Mu:udónicI:

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno

a)

b)

Rysunek 5.20. Struktura stali a) b) i e) X8MnSiAINbTi25-1-3, c) d) ij) X73MnSiAINbTi25-1-3,
a)-d) po ośmioetapowym, e) i f) po czteroetapowym odkształceniu plastycznym na gorąco
w symulatorze metalurgicznym Gleeble z chłodzeniem w wodzie (wariant chłodzenia A)
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a)

b)

Rysunek 5.21. Struktura stali a) b) i e) X8MnSiAINbTi25-1-3, c) d) ij) X73MnSiA INb Ti25-1-3,
aj-d) po ośmioetapowym, e) i f) po czteroetapowym odkształceniu plastycznym na gorąco
w symulatorze metalurgicznym Gleeble z chłodzeniem naturalnym w powietrzu (wariant
chłodzenia B)

92
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a)

b)

Rysunek 5.22. Struktura stali a) b) i e) X8MnSiAINbTi25-1-3, c) d) ij) X73MnSiAINbTi25-1-3,
aj-d) po ośmioetapowym, e) ij) po czteroetapowym odkształceniu plastycznym na gorąco
w symulatorze metalurgicznym Gleeble wygrzewana izotermicznie przez 30 s w temperaturze
końca odkształcenia plastycznego i chłodzona w wodzie (wariant chłodzenia e)
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5.6. Wyniki badań struktury stali odkształcanych na zimno
struktury badanych stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 i X73MnSiAlNbTi25-1-3 w stanie po
walcowaniu na gorąco ze stopniem gniotu 20%,

chłodzeniu

następnym chłodzeniu

oraz wygrzewaniu izotermicznym przez 30 s i
statycznej próbie

rozciągania

w wodzie (A) lub w powietrzu (B)

oraz po dynamicznym

rozciąganiu

z

w wodzie (C), po

szybkością odkształcenia

odpowiednio 250 i 500 S-l przedstawiono na rysunkach 5.23-5.39. Strukturę obydwu stali
poddanych statycznej próbie

rozciągania

do zadanego

odkształcenia

plastycznego 5, 10, 20,

30%, jak i do zerwania próbki, stanowi austenit. W przypadku obydwu stali nawet niewielkie
odkształcenie

5 lub 10% powoduje

rozciągających.

w statycznej próbie

conych

oraz

aż

ziarna

W ziarnach austenitu oraz w

obecność przecinających się

poślizgu

iż

pasm

rozciągania

powoduje

bliźniakach wyżarzania

zagęszczenie

wzajemnie

działania sił

(rys. 5.23) stwierdza

silnie

wydłużonymi

dużej gęstości

pasm

się

próbek do 20-30%

przecinających się

(rys. 5.24-5.26, 5.29a-d). Struktury próbek

charakteryzują się

formowanymi ziarnami austenitu o

w kierunku

poślizgu. Zwiększenie wydłużenia

bliźniaków odkształcenia

do zerwania,

są wydłużone

pasm

odkształ

w kierunku rozciągania i zde-

poślizgu

i

bliźniaków odkształcenia

(rys. 5.29d-t). W wyniku badania cienkich folii w transmisyjnym mikroskopie elektronowym
stwierdzono

iż strukturę

nowo opracowanych wysokomanganowych stali austenitycznych

X8MnSiAlNbTi25-1-3 oraz X73MnSiAlNbTi25-1-3 w stanie po obróbce cieplno-mechanicznej,

Rysunek 5.23. Struktura stali X8MnSiAlNbTi25-J-3 po walcowaniu na gorąco w warunkach
półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2 z chłodzeniem w wodzie (A),
a następnie rozciąganej statycznie do wydłużenia a) 5% i b)JO%; struktury obserwowane w
mikroskopie świetlnym
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a)

b)

Rysunek 5.24. Struktura stali X8MnSiA INb Ti25-1-3 po walcowaniu na gorąco w warunkach
półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2 z chłodzeniem w wodzie (A),
a następnie rozciąganej statycznie do wydłużenia 20%; struktury obserwowane
w mikroskopie świetlnym

a

następnie

po statycznej próbie

w kierunku walcowania o

dużej gęstości

5.30,5.32-5.37), zlokalizowanymi
się różnych

systemach

rozciągania stanowią

poślizgu.

przede wszystkim ziarna

dyslokacji z licznymi

głównie

w silnie

bliźniakami

odkształconych

wnianie

Z wykorzystaniem wysokorozdzielczego transmisyjnego

ściśle związany

się bliźniakowania

w

z

odkształceniem

przecinających się

próbek zerwanych w tych warunkach

mają

struktury w skali nanometrycznej EBSD
5. Wyniki badań oraz ich omówienie

(rys. 5.25, 5.28,

ziarnach, o przecinających

mikroskopu elektronowego potwierdzono podstawowy mechanizm TWIP
Induced Plasticity),

wydłużone

ze

charakter

G. ang.:

G.

ang.: TWinning

plastycznym na zimno poprzez uaktysobą

systemach (rys. 5.36).

ciągliwy

(rys. 5.39). Analiza

Przełomy
ilościowa

Electron Backscatter Diffraction Analysis)
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a)

b)

Rysunek 5.25. Bliźniaki odkształcenia w strukturze cienkich folii ze stali
X8MnSiAINbTi25-1-3 po walcowaniu na gorąco w warunkach półprzemysłowych
ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2 z chłodzeniem w wodzie (A), a następnie
rozciąganej statycznie do wydłużenia 20%; struktury obserwowane w transmisyjnym
mikroskopie elektronowym
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a)

b)

Rysunek 5.26. Struktura stali X8MnSiA INb Ti25-1-3 po walcowaniu na gorąco w warunkach
półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2 z chłodzeniem w wodzie (A),
a następnie rozciąganej statycznie a) i b) do wydłużenia 30% c) i d) do zerwania; struktury
obserwowane w mikroskopie a) i c) świetlnym b) i d) skaningowym elektronowym

w skaningowym mikroskopie elektronowym stali X8MnSiAINbTi25-1-3 po walcowaniu na
gorąco

w warunkach

półprzemysłowych

z

chłodzeniem

w wodzie (wariant A)

rozciąganej

statycznie w temperaturze pokojowej (20°C) (rys. 5.27) oraz stali X73MnSiAINbTi25-1-3 po
walcowaniu na

gorąco

w warunkach

półprzemysłowych

z

chłodzeniem

w wodzie (wariant A)

rozciąganej dynamicznie w temperaturze pokojowej (20°C) z prędkością 500

potwierdza

obecność bliźniaków

przecinających się

pasm

poślizgu

w

różnych przecinających się

oraz

bliźniaków odkształcenia,

orientacji krystalograficznej oraz mapy

udziału

kątów

S-l

(rys. 5. 38),

systemach oraz wzajemnie
co

ilustrują załączone

mapy

dezorientacji krystalograficznej

pomiędzy ziarnami.
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a)

b)

Rysunek 5.27. a) Struktura stali X8MnSiAINbTi25-1-3 po walcowaniu na gorąco w warunkach
półprzemysłowych z chłodzeniem w wodzie (wariant A) rozciąganej statycznie w temperaturze
pokojowej (20°C); b) mapa orientacji krystalograficznej zbliźniaczonych ziarn austenitu
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c)

d)
Boun dari es : Ro tati on Ang le
Min
2·

Bou ndari es : Rotation Ang le

Min

Max
5·

Max
5·
15·
180,·

Fraclion
0.536
0.177
0.287

I I

Fraction

0.536

struktury Z ryS. a; c) mapa orientacji krystalograficznej z zaznaczonymi kątami dezorientacji
w zakresie 2-5°(54%), 5-180°(46%); d) mapa kątów dezorientacji krystalograficznej pomiędzy
ziarnami, zaznaczono kąty w zakresie 2-5° (53,6%), 5-15° (17,7%) oraz 15-180° (28,7%)
5. Wyniki badań oraz ich omówienie
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Rysunek 5.28. Struktura stali X73MnSiAINbTi25-l-3 po walcowaniu na gorąco w warunkach
półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2 z chłodzeniem w wodzie (A),
a następnie rozciąganej statycznie do wydłużenia aj-d) 5% e) 20%; a) i e) struktury
obserwowane w skaningowym mikroskopie elektronowym, b) i c) bliźniaki odkształcenia,
b) pole jasne, c) pole ciemne z rejleksJ,l (200) Fey, d) dyfraktogram z obszaru jak na rys. b)
i rozwiązanie dyfraktogramu; [001] Fey- oś pasa krystalograficznego osnowy oraz
odpowiadająca jej [227] Fey- oś pasa krystalograficznego bliźniaków
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Rysunek 5.29. Struktura stali X8MnSiA INb Ti25-l-3 po walcowaniu na gorąco
w warunkach półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2
z chłodzeniem naturalnym w powietrzu (Ej, a następnie rozciąganej statycznie
do wydłużenia aj 5%, bj ID%, cj 20%, dj 3D%,· ej ij) do zerwania;
struktury obserwowane w mikroskopie świetlnym

5. Wyniki badań oraz ich omówienie
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d)

535

lis

Fey[
123] :!
...................

.

\. Fe y [147]
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F.~.Y.J5.. 1.~ ..[.l./

. ·. ·. . ·
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Rysunek 5.30. Struktura stali X8MnSiA INb Ti25-1-3 po walcowaniu na gorąco w warunkach
półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2 wygrzewanej izotermicznie
przez 30 s w temperaturze końca odkształcenia i chłodzonej w wodzie (e)), a następnie
rozciąganej statycznie do wydłużenia 10%; a) i b) struktury obserwowane w mikroskopie
świetlnym c) i e) bliźniaki odkształcenia, c) pole jasne, e) pole ciemne z rejleks.u (111) Fey,
d) dyfraktogram z obszaru jak na rys. c) i rozwiązanie dyfraktogramu; [123] Fey- oś pasa
krystalograficznego osnowy oraz odpowiadająca jej [5 101] Fey- bliźniaków
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-1-3 po
na gorąco w warUJ'lIW~cn
ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2 wygrzewanej izotermicznie
przez 30 s w temperaturze końca odkształcenia i chłodzonej w wodzie (e), a następnie
rozciąganej statycznie do wydłużenia a) 20% i b) 30%

Rysunek 5.31.

półprzemysłowych

Rysunek 5.32.
cienkich/oliż stali X73MnSiA INb Ti25-1-3
po walcowaniu na gorąco w warunkach półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia
plastycznego 0,2 z chłodzeniem w wodzie (AJ, a następnie rozciąganej dynamicznie
z szybkością odkształcenia 250 S-l; struktury obserwowane w transmisyjnym mikroskopie
elektronowym; a) pole jasne, b) dyfraktogram z obszaru jak na rys. a; ej pole ciemne z refleks""
(022) Fey, d)) pole ciemne z refleks"" (200)
5. Wyniki badań oraz ich omówienie
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Rysunek 5.33. Bliźniaki odkształcenia w strukturze cienkich folii stali X73MnSiA lNb Ti25-1-3
po walcowaniu na gorąco w warunkach półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia
plastycznego 0,2 z chłodzeniem w wodzie (A), a następnie rozciąganej dynamicznie
z szybkością 250 S-l %; struktury obserwowane w transmisyjnym mikroskopie elektronowym
b) wysokorozdzielczym

Rysunek 5.34. Bliźniaki odkształcenia w strukturze cienkichfolii stali X73MnSiA INb Ti25-1-3
po walcowaniu na gorąco w warunkach półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia
plastycznego 0,2 z chłodzeniem w wodzie (A), a następnie rozciąganej dynamicznie z
szybkością 500 S-l %; struktury obserwowane w transmisyjnym mikroskopie elektronowym
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Ji s

Rysunek 5.35. Bliźniaki odkształcenia w stali X73MnSiAINbTi25-1-3 po walcowaniu na
gorąco w warunkach półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2
z chłodzeniem w wodzie (A), a następnie rozciąganej statycznie do zerwania; a) struktura
obserwowana w skaningowym mikroskopie elektronowym; by-e) struktura cienkiej folii
obserwowana w transmisyjnym mikroskopie elektronowym, c)i d) pole jasne e) pole ciemne
z rejleks]..t (1 lI) Fe;, d) dyfraktogram z obszarujak na rys. c) ijego rozwiązanie; [5101J Fe;oś pasa

krystalograficznego osnowy oraz odpowiadającajej [123J Fe; -

5. Wyniki badań oraz ich omówienie

bliźniaków
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c)

d)

Rysunek 5.36. Bliźniaki odkształcenia w strukturze cienkiej folii stali X73MnSiAINbTi25-1-3
po walcowaniu na gorąco w warunkach półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia
plastycznego 0,2 z chłodzeniem w wodzie (A), a następnie rozciąganej statycznie
do zerwania, obserwowane w wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopie
elektronowym aj-c) układy równoległe; d)-e) układy przecinających się
bliźniaków w dwóch różnych systemach
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c)

Rysunek 5.37. Bliźniaki odkształcenia przecinające się w dwóch różnych systemach
w strukturze cienkiej folii stali X73MnSiAINbTi25-1-3 po walcowaniu na gorąco
w warunkach półprzemysłowych ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2
z chłodzeniem w wodzie (A), a następnie rozciąganej statycznie do zerwania;
a) pole jasne, b) dyfraktogram z obszaru jak na rys. a), c) rozwiązanie dyfraktogramu,
d) ciemne pole z refleks.u (002) Fey zfragmentu obszaru jak na rys. a);
struktury obserwowane w transmisyjnym mikroskopie elektronowym
5. Wyniki badań oraz ich omówienie
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a)

b)

Rysunek 5.38. a) Struktura stali X73MnSiAINbTi25-1-3 po walcowaniu na gorąco w
warunkach półprzemysłowych z chłodzeniem w wodzie (wariant A) rozciąganej dynamicznie w
temperaturze pokojowej (20 0 e) z prędkością 500s-1; b) mapa orientacji krystalograficznej
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d)

c)
AustenIte
111

8o undaries: Rotation Angle
Min Max

2·
5·

o 01

5·
15"

101

Boundanes: RotatlOn Angle
Min

Max

50

FractiDn
0.443

struktury Z rySo a; c) mapa orientacji krystalograficznej z zaznaczonymi kątami dezorientacji w
zakresie 2-5°(54%), 5-180°(46%); d) mapa kątów dezorientacji krystalograficznej pomiędzy
ziarnami, zaznaczono kąty w zakresie 2-5° (53,6%), 5-15° (17,7%) oraz 15-180°(28,7%)
50 Wyniki badań oraz ich omówienie
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Rysunek 5.39. Struktura przełomów stali: a), c), e)X8MnSiA1NbTi25-1-3 oraz b), d),f)
X73MnSiAINbTi25-1-3 po walcowaniu na gorąco w warunkach półprzemysłowych
ze stopniem odkształcenia plastycznego 0,2 z chłodzeniem w wodzie (Aj, a następnie
rozciąganej aj, bj statycznie do zerwania, cj1J dynamicznie z szybkością odkształcenia
250 S-l do zerwania; struktury obserwowane w skaningowym mikroskopie elektronowym
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5.7. Wyniki badań własności mechanicznych w warunkach statycznych
W celu dokonania oceny przydatności badanych stali na elementy konstrukcyjne podatne

na kontrolowane

odkształcenie

badań własności

samochodów, konieczne jest wykonanie

wywołanymi

wytrzymałościowe

czne badania

poprzez

mechanicznych i plastycznych

powiązanie

zgodnie z warunkami podanymi w rozdziale 4.8 i
zmianami struktury,

wyników tych

obróbkę cieplno-mechaniczną

walcowaniu z

obróbki cieplnej,

chłodzeniem według

polegającej

względu

cieplną.

lub

ze

Staty-

polegającej

na

półprze

3 wariantów: A, B i C oraz 2 wariantom

na przesycaniu w temperaturze 900 i 1000°C (odpowiednio

warianty P9 i Pl) przez 60 minut z
wnawczych, ze

badań

wykonano na próbkach ze stali X8MnSiAINbTi25-1-3

i X73MnSiAlNbTi25-1-3 poddanych obróbce cieplno-mechanicznej,
mysłowym

zwłaszcza

plastyczne na zimno podczas eksploatacji,

chłodzeniem

w wodzie, zastosowanej w celach poró-

na powszechne stosowanie takiej obróbki dla tej grupy stali [168-

170].
Uzyskane wyniki
że

badań własności

w statycznej próbie

rozciągania pozwalają stwierdzić,

stal X73MnSiAlNbTi25-1-3 w stosunku do stali X8MnSiAINbTi25-1-3 poddana obróbce

cieplno-mechanicznej zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 4.4,
wariantu zastosowanej obróbki, wykazuje

niezależnie

wyższą umowną granicę plastyczności RpO;1

od

o 9 do

25% w zależności od analizowanego wariantu (rys. 5.40).
a)

b)
• X8MnSiAINbTi25-1-3
. X73MnSiAINbTi25-1-3
700 - r - - - - - - - - - - - - - -

C\'I

n...

600

+--___- - - = = - - - -----.::=:::7-

500

+--

• ~MnSiAINbTI25-1-3
• X73MnSiAlNbli25-1-3
700 - , - - - - - - - - - - - - - - - 600

a:s 500

a...

2: 400

::2!400

'"~OO
o::

N

~ 300
Ir:
200

200

100

100

o

o
A

B

c

Stan obróbki cieplno-mechanicznej

-70

-25

20

80

100

150

200

Terrperatura oC

Rysunek 5.40. Wartości umownej granicy plastyczności badanych stali w zależności od:
a) wariantu obróbki cieplno-mechanicznej, b) temperatury badania
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Tablica 5.2 Zmiana wartości własności mechanicznych badanych stali po walcowaniu na
gorąco w warunkach półprzemysłowych z chłodzeniem w wodzie (A) wfonkcji temperatury
badania
Temperatura badania [oC]

Stal

-70

-25

20

80

100

150

200

693

636

559

518

503

497

496

557

509

475

456

443

435

419

23

49

45

30

25

19

18

19

45

28

25

16

13

13

plastyczności
Ezp [MJ/m3 ]

148

293

239

153

124

88

81

Rpt,2IR,.

0,8

0,8

0,85

0,88

0,88

0,88

0,84

726

702

688

608

558

612

561

633

612

597

519

485

523

478

23

38

35

28

25

16

12

17

44

43

34

32

20

15

171

339

273

324

290

110

229

0,87

0,87 0,87 0,85

0,87

0,85

0,85

Wytnymałość

na rozciąganie R ..
[MPa]

....'?
oJ.

N
••
E-<
.c

3
rI.l

=
~
oc

Umowna granica plastyczności
Rpl),2 [MPa]
Wydłużenie względne A
Wydłużenie

~

[%]

przy największej sile
Ag [%]

Wartość średnia

zapasu

Wytnymałość

na rozciąganie R",
[MPa]

....'?
oJ.
E=

Umowna granica plastyczności
Rpl),2 [MPa]

N

~

rI.l

=

Wydłużenie względne A
Wydłużenie

~

[%]

przy największej sile
Ag [%]

t'l

~

Wartość średnia

zapasu

plastyczności
3

Ezp [MJ/m

]

Rpt,2IR,.

Badane stale poddane obróbce cieplno-mechanicznej
wartości Rpo,2

(230-602 MPa).

wykazują duże zróżnicowanie

Różnice wartości RpO,2 pomiędzy

wariantami B i C dla stali

X8MnSiAlNbTi25-1-3 oraz A i C dla stali X73MnSiAlNbTi25-1-3 nie
istotne.
112

Najwyższe wartości RpO)

w funkcji wariantu

chłodzenia

sąjednak

statystycznie

uzyskano dla wariantu B
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Tablica 5.3. Zmiana wartości własności mechanicznych badanych stali w temperaturze
pokojowej w zależności od wariantu obróbki cieplno-mechanicznej i cieplnej

g

:!2
twytrzymałość na Umowna granica
-o
Q,
rozciąganie R.
plastycmości
.o-I
...
.o ·0
[MPa[
RpO;2 [MPa]
c.ol!
li =- •
'C "ił'
""aEl StałA Stał B StałA Stał B
~ .~

.

"-1

Wydłuł.enie
w:rględne

Wartość średnia

zapasu

RpO;JR",

plastyczności
Ezp [MJ/m3]

A [%]
StałA

Stał B

StałA

Stal B

StałA

Stał B

A

559

688

475

597

45

43

239

273

0,85

0,87

B

587

667

513

583

25

41

190

254

0,87

0,87

C

572

698

503

602

43

39

235

301

0,88

0,86

P9

554

630

376

413

38

37

192

208

0,68

0,65

Pl

498

577

230

293

48

40

205

218

0,46

0,51

Stal A: X8MnSiAlNbTi25-1-3

Stal B: X73MnSiAlNbTi25-1-3

P9 - przesycanie z 900°C przez 1 h

Pl - przesycanie z 1000°C przez 1 h

w stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 i dla wariantu C w stali X73MnSiAlNbTi25-1-3 odpowiednio
513 i 602 MPa. Stale

chłodzone według

wariantu A poddano badaniom

wytrzymałościowym

w temperaturze pokojowej oraz w -70, -25, 80, 100, 150 i 200°C (rys. 5.41). Uzyskane wyniki
dla obu badanych stali

wykazują

umowną granicę plastyczności

-70°C, a

najniższe

istotny

wpływ

RpO.2 (rys. 5.40).

temperatury na ich

Najwyższe wartości

własności, zwłaszcza

na

uzyskano w temperaturze

w temperaturze 200°C dla obu badanych stali odpowiednio 557 i 419 MPa

dla X8MnSiAlNbTi25-1-3 oraz 633 i 478 MPa dla X73MnSiAlNbTi25-1-3. Wzrost temperatury badania w podanym zakresie powoduje stopniowy spadek wartości RpO.2 (tab!. 5.2).
Maksymalna

wytrzymałość

na

rozciąganie

Rm badanych stali w temperaturze pokojo-

wej wynosi 587 MPa dla stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 (wariant B) oraz 698 MPa dla stali
X73MnSiAlNbTi25-1-3 (wariant C) (rys. 5.41). Wykonana analiza poziomu
uzyskanych wyników
chłodzenia

A, B i C

badań

dla stali X8MnSiAlNbTi25-1-3

wykazała

brak

istotności różnicy. Wartość

w badaniach statystycznych poziomu
odrzucenia hipotezy Ho

mówiącej

5. Wyoiki badań oraz ich omówienie

o

pomiędzy

istotności

p jest

0,05, co powoduje,

istotności różnic

kolejnymi wariantami
większa

iż

od

prZY.iętego

brak jest podstaw do

równości wartości średnich wytrzymałości

na rozciąganie
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Także

Rm.

dla stali X73MnSiAINbTi25-l-3

pomiędzy

wariantami A i C nie stwierdzono

istotnej różnicy w wartości Rm, a różnice pomiędzy pozostałymi wariantami
W tablicy 5.3 porównano
jowej w

zależności

plastyczności,

własności

mechaniczne badanych stali w temperaturze poko-

od wariantu obróbki cieplno-mechanicznej i cieplnej. Zarówno zapas

jak i umowna granica

plastyczności

badanych stali

w wyniku zastosowania obróbki cieplno-mechanicznej,
polegającej

są istotne.

niż

po

są

o 10-20%

zwykłej

wyższe

obróbce cieplnej,

na ponownym nagrzaniu stali do temperatury przesycania i następnym

chłodzeniu

w wodzie, w zupełnym oderwaniu od zastosowanej obróbki plastycznej (tabl. 5.3).
Analogicznie jak w przypadku umownej granicy
rozciąganie

ulega istotnym zmianom wraz ze

do 200°C i maksymalne

wartości

zmianą

plastyczności także wytrzymałość

na

temperatury badania w zakresie od -70
wynoszące

uzyskano w temperaturze -70°C,

693 MPa dla

stali X8MnSiAINbTi25-l-3 oraz 726 MPa dla stali X73MnSiAlNbTi25-l-3, a

najniższe

w temperaturze 200°C, odpowiednio 496 i 561 MPa.
a)

b)
• X8MnSiAINbTi25-1-3
. X73MnSiAINbTi25-1-3
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o
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Rysunek 5.41. Wartości wytrzymałości na rozciąganie badanych stali w zależności od:
a) wariantu obróbki cieplno-mechanicznej, b) temperatury badania
Zwiększenie stężenia węgla

stali, niemniej
względne

z

oddziałuje

niekorzystnie na

własności

wytrzymałościowe

plastyczne.

badanych

Najwyższe wydłużenie

A=44,5% stal X8MnSiAINbTi25-l-3 wykazuje po obróbce cieplno-mechanicznej

chłodzeniem według

odpowiada wariantowi
chłodzeniu według
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korzystnie wpływa na własności

wariantu A (rys. 5.42). Nieznacznie niższa
chłodzenia

C.

wartość wydłużenia

Najwyższej wartości wytrzymałości

na

42,5%

rozciąganie

po

wariantu B odpowiada niższe wydłużenie ok. 24%.
J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno

a)

b)
• X8MnSiAINbTi25-1-3
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Rysunek 5.42. Wartości wydłużenia względnego badanych stali w zależności od:
a) wariantu obróbki cieplno-mechanicznej, b) temperatury badania

W przypadku stali X73MnSiAlNbTi25-1-3

zróżnicowanie wartości wydłużenia względ

nego jest mniejsze i osiąga wartości od 39,3% (wariant C) do 42,5% (wariant A). W przypadku
obu badanych stali

najwyższe wydłużenie występuje

w temperaturze -25°C oraz pokojowej

(20°C) i tak dla stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 wynosi odpowiednio ok. 49 i 44%, a dla stali
X73MnSiAINbTi25-1-3 ok. 43%. Z kolei

najniższe wydłużenie

ok. 18%

występuje

w 200°C

dla stali A oraz ok. 16% w -70 i 200°C dla stali B. Ponadto na rysunku 5.43 przedstawiono
zmianę wydłużenia

plastycznego badanych stali przy największej sile (Ag) w funkcji wariantów

obróbki cieplno-mechanicznej oraz temperatury badania.

a)

b)
. X8MnSiAINbTi25-1-3

. X8MnSiAINbTi25-1-3

. X73MnSiAINbTi25-1-3
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40 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30
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Rysunek 5.43. Wartości wydłużenia przy największej sile badanych stali w zależności od:
a) wariantu obróbki cieplno-mechanicznej, b) temperatury badania
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Rysunek 5.44. Wartości umownej granicy plastyczności do wytrzymałości na rozciąganie
badanych stali w zależności od: a) wariantu obróbki cieplno-mechanicznej,
b) temperatury badania
Dla wszystkich wariantów obróbki cieplno-mechanicznej badanych stali stosunek RpO,2/Rm
wynosi od 0,8 do 0,88 (rys. 5.44) i jest

wyższy

w porównaniu do stali poddawanych jedynie

obróbce cieplnej (przesycaniu) [168-170]. Chwilowy współczynnik umocnienia n* dla stali po
obróbce cieplno-mechanicznej ma

wartości

od 0,23 do 0,27 dla stali X8MnSiAINbTi25-1-3

i 0,26 do 0,31 dla stali X73MnSiAlNbTi25-1-3 (rys. 5.45).

a)

b)
wariant A
wariant B
wariant C

0,30

0,25

wariant A
wariant B

0,20

..

C

..C

0, 15

0, 15

0, 10

0, 10

0,05

0,05

0,05

0, 10

Odkształcenie

rzeczywiste

Odkształcenie

rzeczywiste

Rysunek 5.45. Zmiany wykładnika umocnienia odkształceniowego n * w funkcji
odkształcenia rzeczywistego a) dla stali X8MnSiAINbTi25-1-3, b) dla stali
X73MnSiA INb Ti25-1-3
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Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno
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Rysunek 5.46. Średnie wartości zapasu plastyczności badanych stali w zależności od:
a) wariantu obróbki cieplno-mechanicznej, b) temperatury badania
Najważniejszą własnością mechaniczną istotną

niniejszej pracy
energia

charakteryzującą

możliwa

Wyniki

Wartość średnią

pole powierzchni pod

badań

wysokomanganowe stale jest zapas

zapasu

zapasu

plastyczności

plastyczności

obciążenia,

do zakumulowania podczas dynamicznego

drogowej pojazdów.
obliczając

z punktu widzenia postawionego celu

np. podczas kolizji

dla badanych stali wyznaczono

krzywą naprężenie rzeczywiste-odkształcenie

plastyczności

rzeczywiste.

dla stali X8MnSiA1NbTi25-1-3 i X73MnSiAlNbTi25-1-3

przedstawiono w tablicach 5.2 i 5.3 oraz na rysunku 5.46, a na rysunku 5.47 krzywe statycznego

rozciągania: naprężenie rzeczywiste-odkształcenie

znaczonym zapasem

plastyczności,

ności

Ezp , czyli

jako pole powierzchni pod

od temperatury badania i warunków obróbki cieplnej

przykładowe

rzeczywiste z wy-

krzywą rozciągania.

wartości

zapasu

W

zależ

plastyczności

dla stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 zawierają się w przedziale 81-293 MJ/m3 , a dla stali
X73MnSiAINbTi25-1-3 110-339 MJ/m3 • Stal X8MnSiAINbTi25-1-3 najwyższą średnią
wartość zapasu plastyczności 239 MJ/m3 wykazuje w temperaturze pokojowej w stanie po

czteroetapowym walcowaniu na

gorąco

i

chłodzeniu

w wodzie (wariant A), natomiast stal

X73MnSiA1NbTi25-1-3 wartość 301 MJ/m3 po wygrzewaniu izotermicznym przez 30 s
i

chłodzeniu

powoduje

w wodzie (wariant C). Zmiana wariantu obróbki cieplnej w badanych stalach

zmianę

mechanicznej pod

zapasu

plastyczności,

względem

maksymalnej

a najmniej korzystny wariant obróbki cieplnowartości

badanych stalach. Zdecydowanie silniejszy

wpływ

ma temperatura badania. Obie badane stale
5. Wyniki badań oraz ich omówienie

zapasu plastyczności to wariant C w obu
na zapas

wykazują

plastyczności

zdecydowanie

badanych stali

niższe wartości

Ezp
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Rysunek 5.47. Przykładowe krzywe statycznego rozciągania: naprężenie rzeczywisteodkształcenie rzeczywiste z łryznaczonym uśrednionym zapasem plastyczności dla stali:
a), c), e) X8MnSiAINbTi25-1-3, b), d),j) X73MnSiA INb Ti25-1-3;
a), b) wariant A, c), d) wariant B, e), f) wariant C
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Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno

w temperaturze -70 odpowiednio 148 MJ/m3 dla stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 i 171 MJ/m3 dla
stali X73MnSiAlNbTi25-1-3, a najniższe 81 MJ/m3 dla stali A i 150°C (110 MJ/m3
podwyższonej

B w
węgla

większą odporność

na spadek

wartości

dla stali

zawierająca więcej

temperaturze 200°C. Stal X73MnSiAlNbTi25-1-3

wykazuje zdecydowanie

)

Ezp w

podwyższonej

temperaturze od stali X8MnSiAlNbTi25-1-3.
Najkorzystniejsze własności plastyczne badane stale osiągają w temperaturze odkształcenia
plastycznego pomiędzy -25°C a temperaturąpokojową.

5.8. Wyniki badań własności mechanicznych w warunkach dynamicznych
Najbardziej

interesujące

wyniki pod

względem

ewentualnego zastosowania w konstrukcjach komunikacyjnych
rozciąganie

dla

są

badania

wytrzymałości

na

dużymi szybkościami

(tabl. 5.4, rys. 5.48-5.50). W ramach niniejszej pracy

szybkości odkształcenia

badanych stali jak podano w metodyce badawczej 250,

z

zastosowano

sobą niosą

informacji jakie ze

500 i 1000 s·1, co odpowiada szybkościom zrywania odpowiednio 4, 7 i 14 m/s. Wzrost
szybkości odkształcenia

plastycznego w

stałej

temperaturze badania powoduje wzrost umo-

wnej granicy plastyczności badanej stali X8MnSiAINbTi25-1-3 od 475 do 840 MPa, natomiast
dla stali X73MnSiAINbTi25-1-3 od 597 do 965 MPa co daje wzrost o 60-77% w stosunku do
badań

statycznych

RpJ,2

(rys. 5.48).

Zwiększenie szybkości odkształcenia

plastycznego do

mechanicznych badanych stali w funkcji szybkości
odkształcenia l-ryznaczony w udarowej próbie rozciągania

Tablica 5.4. Zmiana

Szybkość
odkształcenia

[S-l]

wartości własności

Wytrzymałość

na Umowna granica
rozciąganie R,. plastycznościRp03
[MPa]
[MPa]

StałA

Stał

B

StałA

Stał

B

Wartość średnia
Wydłużenie

względne

A [%]

zapasu
plastyczności

Ezp [MJ/m3 ]
StałA

Stał

B

StałA

Stał

B

0,01

559

688

475

597

45

43

239

273

250

709

846

717

762

56

50

486

545

500

790

898

768

784

44

37

425

528

1000

909

1098

840

965

48

39

432

574

Stal A: X8MnSiAlNbTi25-1-3

5. Wyniki badań oraz ich omówienie

Stal B: X73MnSiAINbTi25-1-3

119

Open Access Library
Volume 7 (25) 2013
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mechanicznych badanych stali w zależności od szybkości
odkształcenia l'ryznaczone w udarowej próbie rozciągania, a) l'rytrzymałości na
rozciąganie, b) umownej granicy plastyczności

Rysunek 5.48.

Wartości własności

1000 S-l powoduje wzrost wytrzymałości na rozciąganie od ok. 660 do ok. 910 MPa dla stali
X8MnSiAlNbTi25-1-3 oraz od ok. 690 do 1100 MPa dla stali X73MnSiAINbTi25-1-3 (rys.
5.48).

Wydłużenie całkowite osiąga maksymalną wartość

56% dla stali X8MnSiAINbTi25-1-3

oraz 50% dla stali X73MnSiAINbTi25-1-3 przy szybkości odkształcenia 250
Dalsze

zwiększanie szybkości odkształcenia

S-l

(rys 5.49a).

zmniejsza plastyczność badanej stali od 15% (stal

X8MnSiAlNbTi25-1-3) do 25% (X73MnSiAlNbTi25-1-3).

b)

a)
. X8MnSiAINbTi25-1-3

. X73MnSiAINbTi25-1-3

. X8MnSiAINbTi25-1-3

50

E 600

+-----

~

40

*'

.ł

. X73MnSiAINbTi25-1-3

700 .-----------------------------

60 ~--------------------------

500

+-------------------------+ - - - --=

-c 400 + - - - ~
w 300 +-___

30
20

200

10

100

o

o
0,01

250

500

1000

Szybkość rozciągania 5-1

0,01

250

500

1000

Szybkość rozciągania 5- 1

mechanicznych badanych stali w zależności od szybkości
odkształcenia l'ryznaczone w udarowej próbie rozciągania; a) l'rydłużenie względne,
b) zapas plastyczności

Rysunek 5.49.
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Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno
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Uśrednione
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plastyczne z

0,40 0,45

0, 50

0,55

0,60

rzeczywiste

krzywe dynamicznego rozciągania: naprężenie rzeczywisteodkształcenie rzeczywiste z ttyznaczonym zapasem plastyczności dla stali:
a), c)X8MnSiAINbTi25-1-3, b), d)X73MnSiAINbTi25-1-3;
szybkość odkształcenia: a), b) 250 S-l, c), d) 500 S-l
dużymi szybkościami

powoduje

zwiększenie wartości

zapasu

plastyczności dla stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 o 80% do wartości 431 MJ/m3 przy szybkości
odkształcenia 1000 S-l i aż o 110% do wartości 574 MJ/m3 w stali X73MnSiAINbTi25-1-3.
Maksymalną wartość

zapasu

plastyczności

wykazuje stal X73MnSiAINbTi25-1-3

właśnie

dla

największej zastosowanej w badaniach szybkości odkształcenia 1000 S-l (rys. 5.49b, tab!. 5.4).

Stal X8MnSiAINbTi25-1-3 przy wybranych 3
ok. 10% spadek zapasu

plastyczności,

szybkościach odkształcenia

na zimno wykazuje

lecz nadal pozostaje on na wysokim poziomie w sto-

sunku do innych stali stosowanych powszechnie w pojazdach.

5. Wyniki badań oraz ich omówienie
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6. Podsumowanie
Jako cel niniejszej rozprawy obrano badania austenitycznych stali X8MnSiAlNbTi25-1-3
i X73MnSiAlNbTi25-1-3

zawierających

mechanizmów strukturalnych,

decydujących

plastycznego na zimno tych stali
struktury i przemian fazowych,
plastyczne na
literaturowe

(rozdział

o

zwiększeniu

3.1), po uprzednim

towarzyszących

odkształcenia

zapasu energii

całkowitym zakończeniu

procesom przetwórstwa poprzez

zmian

odkształcenie

lub na zimno oraz obróbki cieplnej, opisanych w pracach [38-43]. Studia

(rozdział

plastycznego
nastąpi

gorąco

odpowiednio 0,08 i 0,73% C, z zamiarem ustalenia

2.)

wskazują także, że możliwe

materiałów inżynierskich

do

przeciwdziałania

proces ich dekohezji [36,37], co

określenia skłonności

stali

z dodatkami Al i Si, do

zawierających

nie nmiej

odkształcenia

niż

odkształcenia

ich uszkodzeniu, jeszcze zanim

stało się podstawą badań

przeciwdziałania pękaniu

mechanicznego w trakcie

jest wykorzystanie energii

[38,39]

dotyczących

25% Mn o strukturze austenitycznej

m.in. przez

aktywizację bliźniakowania

plastycznego na zimno. Dodawanie do tych stali

mikrododatków Ti, Nb i B [38,39,44-46] stwarza

możliwość

dodatkowego umocnienia stali

przez zastosowanie obróbki cieplno-mechanicznej w procesie wytwarzania w wyniku rozdrobnienia struktury austenitu. Postawiono zatem
i

węgla

tezę, że

synergiczne

oddziaływanie

manganu

o odpowiednio dobranych wzajenmych proporcjach, dodatków aluminium i krzemu,

mikrododatków niobu i tytanu oraz warunków odkształcenia plastycznego na gorąco, zapewnia
odpowiednio wysokie własności wytrzymałościowe i znaczne wydłużenie badanych stali przez
rozdrobnienie struktury austenitu oraz
nicie,

stanowiącego

zapasu energii

intensyfikację bliźniakowania

mechanicznego w austezwiększenie

efekt TWIP (j. ang.: TWinning Induced Plasticity), a przez to

odkształcenia

plastycznego stali na zimno

(rozdział

3.2). Synergiczne oddziały

wanie wymienionych czynników i efektów strukturalnych w odniesieniu do wymienionych
stali

równocześnie wypełnia

produkcji stali na

żądanie,

wymogi dwóch dyrektyw europejskich - jednej

dotyczącej

zgodnie z wynikami foresightu technologicznego Europy uzy-

skanymi w projektach FutMan [8] oraz ManVis [9], poprzez dostarczenie wytwórcom
samochodów

materiałów inżynierskich

podczas dynamicznego
wego, oraz drugiej
ciała

122

odkształcenia

dotyczącej

w

największym

stopniu

pochłaniających energię

plastycznego na zimno, np. w trakcie wypadku drogo-

ograniczenia liczby ofiar

śmiertelnych

i

trwałego

uszkodzenia

i znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa biernego pasażerów i kierowców samochodów,
J. Mazurkiewicz

Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno

przez ograniczenie

udziału

energii

czynników wpływających na

ciągliwość pękania należą:

zależność między wytrzymałością

uwzględniono

zużywanej bezpośrednio

i

temperatura,

ciągliwością materiału,

badań, przyjętym

w programie

na procesy

pękania

[18,19]. Do

szybkość odkształcenia,

i z tego

względu

te aspekty

w niniejszej pracy. Odpowiedni dobór

składu

chemicznego stali oraz procesu technologicznego, zapewnia uzyskanie struktury i zestawu
własności wytrzymałościowych

iloczynowi

wytrzymałości

całka

zmian

naprężenia

duży

zapas

plastyczności,

złomowi

na

i plastycznych stali, ilustrowane przez

rozciąganie

w funkcji

odkształcenia

zapewnia

austenitycznych mechanizmów intensywnego
zapasu energii

niemające

odkształcenia

wego [89-91].

plastycznego z

Współczesne

kształcie

krzywą

-

a relatywnie

przedwczesnemu

mechanicznego,

zapewniających

umożliwia kształtowanie

umożliwia rozładowanie

energii

m.in. podczas wypadku drogo-

wymagania dotyczące jakości pojazdów samochodowych i innych

biernego uczestników ruchu drogowego,

kającego

z tego ograniczenia

w

lub

dużymi szybkościami,

czeństwa

odnoszą się

bowiem

zużycia

głównie

paliwa i

do

uważa się że

stężeniu przekraczającym

wdrażania

możliwie

zwi~anej

komfortu, estetyki i wielu innych aspektów.

dów [10,36-38],

równe

w wysokomanganowych stalach

precedensu w innych stalach,

transportu,

także

przeciwdziała

energii i

Wywołanie

środków

a

(pole pod

miarą ciągliwości pękania),

bliźniakowania

technologiczne elementów o skomplikowanym
podczas

jest

pochłanianie

uszkadzanych elementów samochodu.

zwiększenie

wydłużenia

i maksymalnego

wskaźniki

programów poprawy bezpie-

niskiej masy samochodów i wyni-

z tym emisji spalin do atmosfery,

Według

obecnie prezentowanych

nowe stale o strukturze austenitycznej Al,

25% oraz Si i Al

poglą

zawierające

Mn

mogą zapewnić znaczący postęp, zwłaszcza

w zastosowaniach motoryzacyjnych [89, 92-107], ponieważ praktycznie wyczerpano już możli
wości

jednoczesnego

zwiększenia wytrzymałości

i

plastyczności dotyczące

stali o strukturze

sieciowej A2 - ferrytycznych i martenzytycznych (typu HSLA - High Strength Law Allay

steels, typu BH - Bake Hardening steels, typu IF - Interstitial Free, typu IS - Isatrapic Steels,
wielofazowe typu DP - Dual Phase, typu TRIP - TRansfarmatian Induce Plasticity steels,
typu CP - Camplex Phase, typu PM - Partially Martensitic steels oraz typu MS - Martensitic

Steels) [10,51,76-83]. Stale
austenitu, a przy

zawierające

stężeniu większym

kowanie mechaniczne podczas

22-35% Mn

od 25% Mn

odkształcenia

w

pełni stabilną strukturę

plastyczność indukowaną

plastycznego na zimno,

TWIP (j. ang.: TWinnig Induced Plasticity). Dalsze
6. Podsumowanie

wykazują

przez

określaną

zwiększenie stężenia

Mn nie

bliźnia

jako efekt

wpływa już
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na

zmianę własności

dodane do 3% Al i 3% Si [97].

Zespół

podczas procesów technologicznych
symulujących

datności

oddziałują równocześnie

plastycznych stali [151], natomiast korzystnie

wypadki drogowe z

zjawisk strukturalnych

odkształcenia

plastycznego na

odkształceniem

przemyśle

tych stali do zastosowania w

zachodzących
gorąco

w tych stalach
i w warunkach

plastycznym na zimno, decyduje o przymotoryzacY.inym. Wymienione

przesłanki

literaturowe stanowiły podstawę wyboru stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 i X73MnSiAlNbTi25-1-3
do

badań

w niniejszej pracy

(rozdział

4.1). Badane stale

i elementy konstrukcY.ine samochodów,
odkształcenia

trolowanego

stanowiące

mogą być

zastosowane na blachy

odpowiednio wzmocnienia i strefy kon-

plastycznego poszycia samochodu (karoserii),

zachowujące się

w kontrolowany i z góry zaprogramowany sposób, w trakcie dynamicznego
plastycznego na zimno,

występującego

odkształcenia

m.in. podczas wypadku samochodowego oraz wzmo-

cnienia drzwi bocznych umożliwiające pochłanianie jak największej energii podczas bocznego
zderzenia samochodu [34], co dotyczy również kabin samochodów ciężarowych [32]. Dlatego
też

w ramach niniejszej pracy wykonano próby dynamicznego

rozciągania

badanych stali

z szybkością odkształcenia do 1000 S·l, co symuluje warunki odkształcenia plastycznego
podczas wypadku samochodowego.
PrzY.ięty

program badawczy przewidywał badania wykonane na stalach

X8MnSiAlNbTi25-1-3 i X73MnSiAlNbTi25-1-3 poddanych

doświadczalnych

odkształceniu

plastycznemu

w warunkach przemysłowych na Linii do Półprzemysłowej Symulacji walcowania oraz z
(rozdział

ciem Symulatora Metalurgicznego Gleeble 3800
graficzne metodami mikroskopii

świetlnej

Cel pracy

pod

został osiągnięty.

krzywą

rentgenowską analizę fazową

oraz badania

statyczne i próby udarowego rozciągania nowo opracowanych stali.
Wykazano,

kością odpowiednio 250, 500 i 1000
całce

4.). Wykonano badania metalo-

i elektronowej skaningowej, w transmisY.inym

i wysokorozdzielczym mikroskopie elektronowym,
wytrzymałościowe

uży

zmian

naprężenia

S·l

że

w trakcie dynamicznego

rozciągania

z szyb-

zapas plastyczności, rozumiany jako energia równa

w funkcji

odkształcenia,

w

zależności

od

szybkości

odkształcenia wynosi odpowiednio 485, 424 i 431 MJ/m w przypadku stali o nmiejszym
3

stężeniu węgla X8MnSiAlNbTi25-1-3, natomiast odpowiednio 545, 528 i 574 MJ/m3 (rys.

5.49 i 5.50) w przypadku stali X73MnSiAlNbTi25-1-3,
porównania, zapas

plastyczności

przy statycznym

zawierającej więcej węgla.

obciążaniu

wynosi odpowiednio dla

Dla

każdej

ze stali 239 i 273 MJ/m3 (rys. 5.46 i 5.47), co stanowi nie więcej niż 50% odpowiednich
124
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Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno
wartości

charakterystycznych dla

wytrzymałość doraźna

na

rozciągania

rozciąganie

dynamicznego.

Wartościom

tym odpowiada

odpowiednio 559, 709, 790, 909 MPa oraz 688, 846,

898 i 1098 MPa dla stali X8MnSiAlNbTi25-l-3 i X73MnSiAlNbTi25-l-3 i
kształcenia 0,oI, 250, 500 i 1000

S·I,

szybkości

od-

a także wydłużenie 44, 56, 43, 48% oraz 42, 50, 36 i 38%.

Zwiększenie szybkości odkształcenia,

zwiększenie stężenia węgla

analogicznie jak

w stali

obniżeniu wydłużenia

od 0,08 do 0,73% sprzY.ia zatem umocnieniu stali i równoczesnemu
(rys. 5.49).
że podstawową przyczyną

Ustalono,

wzrostu zapasu energii

na zimno w warunkach statycznych, a
bliźniakowania

mechanicznego w

zwłaszcza

odkształcenia

plastycznego
się

dynamicznych jest uaktywnianie

przecinających się

ze

sobą

systemach (rys. 5.23-5.39),

potwierdzone w strukturze cienkich folii w transmisY.inym (rys. 5.28, 5.32-5.35, 5.37)
i wysokorozdzielczym mikroskopie elektronowym (rys. 5.36) oraz
(rys. 5.27 i 5.38).
potwierdzają

Przełomy

wyniki

próbek zerwanych w tych warunkach

badań

bliźniakowania, obecność

bliźniaków odkształcenia

i 5.30),

wzajemnie

w ziamach austenitu i

zagęszczających się

(rys. 5.29 i 5.31), jak

mają

analizy EBSD

charakter

ciągliwy,

co

fraktograficznych w skaningowym mikroskopie elektronowym
wydłużenie

(rys. 5.39). W przypadku obydwu stali nawet niewielkie

uaktywnienie

metodą

wraz ze

również

5 lub 10% powoduje

przecinających się

bliźniakach wyżarzania

zwiększeniem wydłużenia

w wyniku dynamicznego

pasm

poślizgu

oraz

(rys. 5.23, 5.28, 5.29

do 20-30% i do zerwania

rozciągania

(rys. 5.32-5.34, 5.38

i 5.39). W strukturze zerwanych próbek występują ziama wydłużone w kierunku walcowania
o

dużej gęstości

odkształconych

dyslokacji z licznymi

ziamach, o

bliźniakami,

przecinających się różnych

zlokalizowanymi
systemach

5.39). Potwierdzono w ten sposób podstawowy mechanizm TWlP
Plasticity),

zwią;!:any

bliźniakowania

z

odkształceniem

mechanicznego w

głównie

poślizgu

G. ang.:

w silnie

(rys. 5.33, 5.35-

TWinning Induced

plastycznym na zimno poprzez uaktywnianie

przecinających

się

ze

sobą

się

systemach i wzajemne

przecinanie się pasm poślizgu oraz bliźniaków odkształcenia w ziarnach austenitu i bliźniakach
wyżarzania

(rys. 6.1), którego schemat opracowano przez

analogię

do schematu zmian

strukturalnych w stopie 50,8 at. % NiTi typu Nitinol, podanego w pracy [88].
jest to podstawowe
analizy i badań,

osiągnięcie

również

Można uznać, że

poznawcze zawarte w niniejszej pracy, warte jednak dalszej

na innych gatunkach stali o strukturze austenitycznej,

zawierających

ponad 25% Mn.
6. Podsumowanie
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Bliźniaki

Bliźniakowanie

indukowane
naprężeniem

Rysunek 6.1. Schemat zmian struktury w związku z efektem TWIP (j. ang.: TWinning
Induced Plasticity), polegającym na intensywnym bliźniakowaniu mechanicznym
w austenicie podczas odkształcenia plastycznego

Wymienione

własności

obydwu badanych stali

wskazują

na

możliwość

i

celowość

ich

zastosowania na elementy poszycia (karoserii) samochodów i inne elementy konstrukcyjne
samochodów, które intensywnie
zewnętrznych,

co ma

wykorzystanie energii
ciwdziałania
założenia

również

odkształcają się

w warunkach dynamicznych

miejsce podczas wypadku drogowego.

odkształcenia

Możliwe

obciążeń

jest zatem

plastycznego badanych stali w tych warunkach do prze-

zerwaniu, dopóki trwa ich

odkształcenie

plastyczne. Weryfikuje to pozytywnie

koncepcji zapobiegania pękaniu elementów konstrukcyjnych i nadwozia samochodu

w czasie wypadku lub kolizji drogowej, poprzez pochłanianie sporego zapasu energii wówczas
wywołanie

wyzwalanej, na

w warunkach dynamicznego

zmian strukturalnych i przemian fazowych,
odkształcenia

plastycznego krytycznych elementów samochodu

wykonanych z tych stali, zawarte w pracach [36-39]. Relatywnie
zapewnia

pochłanianie

energii i

przeciwdziała

duży

przedwczesnemu

elementów samochodu. Mechanizmy intensywnego
niają zwiększenie

przebiegających

bliźniakowania

zapas

złomowi

plastyczności,

uszkadzanych

mechanicznego, zapew-

zapasu energii odkształcenia plastycznego o co najmniej 50% w stosunku do

innych stali, zwłaszcza o strukturze sieciowej A2 (rys. 2.22).
Znaczący wpływ

na

własności

badanych stali poddanych

rozciąganiu

na zimno, wywiera

wariant zastosowanej obróbki cieplno-mechanicznej podczas ksztahowania technologiczgorąco

na Linii do

Półprzemysłowej

w wodzie (A),

chłodzeniu

w powietrzu (B) lub wygrzewaniu

nego stali, które po walcowaniu na
wania poddano
126

chłodzeniu

Symulacji walco-
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Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3
o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno

izotermicznemu w temperaturze

końca odkształcenia

w wodzie (C). W przypadku obydwu stali

plastycznego przez 30 s i

najwyższe wartości

zapasu energii

chłodzeniu

zużywanej

na

odkształcenie plastyczne na zimno w warunkach statycznych odpowiednio 239 i 273 MJ/m3

dla stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 i X73MnSiAlNbTi25-1-3 zapewnia wariant
w wodzie (A), porównywalny z wariantem

chłodzenia

chłodzenia

izotermicznego (C), odpowiednio 235

i 301 MJ/m3 (tabl. 5.2, rys. 5.47). Chłodzenie w powietrzu (B) zapewnia najniższe wartości
zużywanej

zapasu energii

na

odkształcenie

plastyczne na zimno, odpowiednio 189 i 253

MJ/m3, co ma związek z maksymalnym obniżeniem wydłużenia Ą np. w przypadku stali
X8MnSiAlNbTi25-1-3 od 44,5% po
wytrzymałości

odpowiednio

na

chłodzeniu

rozciąganie

w wodzie (A) do 24,5% oraz podwyższeniem

Rm i umownej granicy plastyczności RpO,2 od 559

do 587 MPa oraz odpowiednio od 475 do 513 MPa (tabl. 5.2, rys. 5.47). W przypadku stali
X73MnSiAlNbTi25-1-3

wartości własności wytrzymałościowych są wyższe już

po

chłodzeniu

w wodzie (A), odpowiednio wytrzymałości na rozciąganie Rm do 688 MPa i umownej granicy
plastyczności

obniżeniu wydłużenia

RpO,2 do 597 MPa, przy stosunkowo nieznacznym

42,6%, co w efekcie

wpływa

jednak na

podwyższenie wartości

zapasu energii

A do

zużywanej

na

statyczne odkształcenie plastyczne na zimno, odpowiednio do 273 MJ/m3 (tabl. 5.2, rys. 5.47).
Opisane zmiany własności badanych stali poddanych
mechanicznej,
obróbką.

Po

ze stopniem

mają ścisły związek

chłodzeniu

różnym

wariantom obróbki cieplno-

ze zmianami w strukturze stali

wywołanymi wykonaną

w wodzie badanych stali z temperatury końca walcowania na

odkształcenia

plastycznego E=0,2 (A),

strukturę stanowią wydłużone

walcowania ziarna austenitu zdrowionego dynamicznie,
(rys. 5.16), natomiast po

chłodzeniu

gorąco

w kierunku

zawierające bliźniaki wyżarzania

naturalnym w powietrzu (B),

udział

w strukturze stali

drobnych ziam austenitu, przede wszystkim zrekrystalizowanych statycznie lub metadynamicznie,

zwiększa się

do 9% (X8MnSiAINbTi25-1-3) i do 13% (X73MnSiAlNbTi25-1-3),

a po wygrzewaniu izotermicznym (C) odpowiednio do 17% (X8MnSiAlNbTi25-1-3) i do 21 %
(X73MnSiAlNbTi25-1-3) (rys. 5. 17).
Stan równowagi

pomiędzy

umocnieniem zgniotowym a dynamicznymi procesami

usuwania skutków zgniotu, tj. zdrowieniem dynamicznym lub
potwierdzony w próbach symulacji

odkształcenia

Symulatora Metalurgicznego Gleeble powoduje,
wszystkich badanych
6. Podsumowanie

szybkości odkształcenia

że

rekrystalizacją dynamiczną

plastycznego na
w

każdej

maksymalne

gorąco

przy

użyciu

temperaturze badania i dla

naprężenie uplastyczniające

stali
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X8MnSiAlNbTi25-1-3 praktycznie nie zmienia
występuje

w

większym

się,

przy czym rekrystalizacja dynamiczna
szybkości

stopniu w stali X73MnSiAlNbTi25-1-3, najsilniej przy

odkształcenia 10 S·l i intensyfikuje się ze wzrostem temperatury (tab1.5.1 i rys. 5.1). Zakres
naprężeń uplastyczniających
wyższy

wynosi 136-357 MPa dla stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 i jest
Zwiększenie

w przypadku stali X73MnSiAlNbTi25-1-3 i wynosi 130-458 MPa.

szybkości

odkształcenia

przeciwnie

niż

plastycznego powoduje wzrost

temperatura, której wzrost powoduje

uplastyczniającego

do nmiejszych

naprężenia

przesunięcie

wartości odkształcenia

etapowej symulowanej obróbki cieplno-mechanicznej

uplastyczniającego,

(rys. 5.1-5.6). W ramach

występuje

Głównym

procesem

zachodząca

rekrystalizacja dynamiczna,
plastycznego na

gorąco,

usuwającym

ośmio

rekrystalizacja dynamiczna

oraz rekrystalizacja metadynamiczna w przerwach pomiędzy poszczególnymi
(rys. 5.7).

naprężenia

maksymalnego

odkształceniami

odkształceniowego

skutki umocnienia

w pierwszym i drugim etapie

jest

odkształcenia

oraz rekrystalizacja statyczna i metadynamiczna

zachodząca

w przerwach między kolejnymi odkształceniami. Średnia wielkość ziarn badanych stali
obrobionej cieplno-mechanicznie i

chłodzonej

w wodzie (A) wynosi 12,5 !ll1l dla stali

X8MnSiAlNbTi25-1-3 oraz 11,1!ll1l dla stali X73MnSiAlNbTi25-1-3 (rys. 5.16 i 5.19) i nie
ulega istotnym zmianom po

chłodzeniu

w powietrzu (B) (odpowiednio 11,3 !ll1l i 13,1 !ll1l)

(rys. 5.17 i 5.19). Wygrzewanie izotermiczne (C) powoduje rozdrohnienie struktury do
wielkości

średniej

ziarn 5,8!ll1l i 7,7 !ll1l w wyniku rekrystalizacji statycznej lub metadynamicznej (rys.

5.18 i 5.19). Maksymalna
niezależnie

wartość naprężenia

w I etapie

odkształcenia

jest

zbliżona

do siebie

od gatunku stali i wynosi 210 i 225 MPa, a w ostatnim odpowiednio 425 i 475 MPa

dla stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 i X73MnSiAlNbTi25-1-3.

Obniżenie wartości odkształceń

w kolejnych etapach procesu obróbki cieplno-mechanicznej oraz
odkształcenia

powoduje,

iż

jedynym procesem

usuwającym

jest rekrystalizacja metadynamiczna lub statyczna
poszczególnymi

odkształceniami

ohniżenie

temperatury

skutki umocnienia zgniotowego

zachodząca

w przerwach

pomiędzy

(rys. 5.7 i 5.8). Analogiczne wyniki uzyskano w wyniku

czteroetapowej symulowanej obróbki cieplno-mechanicznej (rys. 5.9 i 5.10),

chociaż średnia

wielkość

i po

ziarn jest wówczas większa niż w przypadku obróbki

ośmioetapowej

chłodzeniu

w wodzie (A) wynosi 30 i 35!ll1l odpowiednio dla badanych stali X8MnSiAlNbTi25-1-3
i X73MnSiAINbTi25-1-3 (rys. 5.20).
metadynamicznej i wzrostowi
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Chłodzenie

średniej wielkości

w powietrzu (B) sprzyja rekrystalizacji

ziarna do wartości odpowiednio 39,5 i 47 !ll1l
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w

zależności

od gatunku stali (rys. 5.21). Wygrzewanie izotermiczne (C) powoduje znaczne

rozdrobnienie struktury odpowiednio do 15,0 i 19,5 J.IDl,
dynamiczna

są głównymi

procesami

usuwającymi

gdyż

rekrystalizacja statyczna i meta-

skutki umocnienia

odkształceni owego

(rys. 5.22).
Niewątpliwie skład

chemiczny stali i

związany

zmian strukturalnych opisanych poprzednio, a

z tym

skład

fazowy decyduje o przebiegu

zachodzących

w badanych stalach podczas

obróbki plastycznej i cieplno-mechanicznej oraz podczas prób symulujących warunki statyczne
i dynamiczne eksploatacji wytworzonych z nich produktów, w tym elementów samochodów.
Rentgenowska analiza fazowa potwierdza,
wymienionych procesów (rys. 5.11), co

że strukturę

potwierdzają badania

struktury jednorodnego austenitu z licznymi
wskazują, że

bliźniakami

energia EBU stali o tak dobranym

składzie

lacji procesu
zależnie

odkształcenia

od wariantu

obydwu stali

plastycznego na

(rys. 5.14), a analizy teoretyczne

chemicznym zapewnia
(rozdział

chłodzenia

możliwy

w nich

również

do

2.3). W przypadku

z wykorzystaniem symulatora oraz niesię

(A, B, C), nie zmienia

wynik badania

składu

badań

fazowego

dyfrakcyjnych

charakteryzują się wysoką czystością metalurgiczną

dyspersyjne wydzielenia

X73MnSiAlNbTi25-l-3 o

tendencję

jak również w wyniku symu-

do stwierdzenia na podstawie rentgenowskich

(rys. 5.12 i 5.13). Badane stale
stępują

półprzemysłowych,
gorąco

od

metalograficzne z obserwacjami

rozwoju efektu TWIP (j. ang.: TWinnig Induced Plasticity)
obróbki cieplno-mechanicznej w warunkach

niezależnie

stali stanowi austenit,

węglików

(rys. 5.16 i 5.17),

oraz wy-

głównie

wyższym stężeniu węgla, niewątpliwie mające wpływ

w stali

na rozdro-

bnienie ziam austenitu po różnych etapach procesu technologicznego.
Przedstawione analizy, informacje i wyniki badań

dotyczące

stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 i X73MnSiAlNbTi25-l-3
skład

chemiczny o wysokim

stężeniu

manganu i

nowo opracowanych autorsko

wskazują, że

węgla

odpowiednio dobrany

w odpowiednich wzajemnych pro-

porcjach z dodatkami aluminium i krzemu oraz mikrododatkami niobu i tytanu, odpowiednio
opracowane warunki

odkształcenia

plastycznego na

oddziaływają synergicznie zapewniając zwiększenie

stali na zimno, ich wysokie

gorąco

i obróbki cieplno-mechanicznej,

zapasu energii odkształcenia plastycznego

własności wytrzymałościowe

rozdrobnienia struktury austenitu oraz intensyfikacji

i znaczne

bliźniakowania

wydłużenie,

w wyniku

mechanicznego w auste-

nicie w efekcie TWIP (j. ang.: TWinning Induced Plasticity). Udowodniono w ten sposób
postawioną tezę

6. Podsumowanie

niniejszej rozprawy.
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7. Wnioski
badań

Na podstawie otrzymanych wyników
następujące

węgla

postawioną tezę

wykazując, że

pracy,

synergiczne

o odpowiednio dobranych wzajemnych proporcjach,

o przemianach fazowych
nium i krzemu,
warunków

zachodzących

wpływających

odkształcenia

odkształcenia

podczas

węgla,

wydłużenie

gorąco, włącznie

plastycznego na

stali typu MnSiAlNbTi25-1-3 o

stanowiącego

to zwiększenie zapasu energii
2.

Osiągnięto

decydujących

o

man-

bezpośrednio decydujących

na umocnienie roztworowe, mikrododatków niobu i tytanu oraz

przez rozdrobnienie struktury austenitu oraz

cznego w austenicie,

oddziaływanie

plastycznego, dodatków alumi-

obróbki cieplno-mechanicznej, zapewnia odpowiednio wysokie
i znaczne

sformułowano

wnioski końcowe:

1. Udowodniono
ganu i

oraz wykonanych analiz

efekt TWIP

odkształcenia

z

możliwością

zastosowania

własności wytrzymałościowe

zróżnicowanym stężeniu

0,08 i 0,73%

intensyfikację bliźniakowania

G. ang.:

mechani-

TWinning Induced Plasticity), a przez

plastycznego stali na zimno.

cel niniejszej pracy poprzez ustalenie i opis mechanizmów strukturalnych,

zwiększeniu

zapasu energii

odkształcenia

stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 i X73MnSiAINbTi25-1-3,
ok. 3% Al i mikrododatki Nb i Ti, o

przemyśle

konstrukcY.ine samochodów,

stanowiące

odkształcenia

zachowujące się

sposób, w trakcie dynamicznego

zawierających

zróżnicowanym stężeniu

daje podstawy do zastosowania ich w

plastycznego,

plastycznego na zinmo badanych
ok. 25% Mn, ok. 1% Si,

odpowiednio 0,08 i 0,73% C, co

samochodowym na blachy i elementy

odpowiednio wzmocnienia i strefy kontrolowanego
w kontrolowany i z góry zaprogramowany

odkształcenia

plastycznego na zimno,

występującego

koncepcji zapobiegania

pękaniu

m.in.

podczas wypadku samochodowego.
3. Zweryfikowano pozytywnie

założenia

elementów

konstrukcY.inych i nadwozia samochodu w czasie wypadku lub kolizji drogowej, poprzez
pochłanianie

sporego zapasu energii wówczas wyzwalanej, na wywołanie zmian strukturalnych

i przemian fazowych,

przebiegających

w warunkach dynamicznego odkształcenia plastycznego

krytycznych elementów konstrukcY.inych i nadwozia samochodu wykonanych z tych stali,
gdyż

relatywnie

działania

zapas

przedwczesnemu

intensywne
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duży

bliżniakowanie

plastyczności,

złomowi

daje

możliwości pochłaniania

energii i przeciw-

uszkadzanych elementów samochodu, ze

mechaniczne w

przecinających się

systemach,

względu

na

zapewniające

J. Mazurkiewicz
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zwiększenie

zapasu energii zwłaszcza w warunkach dynamicznego

odkształcenia

plastycznego

odkształcenia

plastycznego

stali na zimno.
4. Ustalono,

że podstawową przyczyną wzrostu

zapasu energii

na zimno w warunkach dynamicznych jest uaktywnianie
w
i

przecinających się
obecność

wzajenmie

w ziarnach austenitu i
wydłużenia

sobą

ze

się bliźniakowania

wydłużeniu

systemach, nawet przy niewielkim

przecinających się

pasm

poślizgu

potwierdzając

5 lub 10%,

bliźniaków odkształcenia

oraz

bliźniakach wyżarzania, zagęszczających się

do 20-30% i do zerwania,

mechanicznego

zwiększeniem

wraz ze

podstawowy mechanizm TWIP (j. ang.:

TWinning Induced Plasticity).

5. W trakcie dynamicznego rozciągania z szybkością odpowiednio 250, 500 i 1000
zapas

plastyczności

naprężenia

badanych stali rozumiany jako energia równa

w funkcji

odkształcenia,

zależności

w

od

całce

szybkości

pod

krzywą

odkształcenia

S·l

zmian

wynosi

odpowiednio 485, 424 i 431 MI/m3 w przypadku stali X8MnSiAlNbTi25-1-3 i odpowiednio
545, 528 i 574 MI/m3 w przypadku stali X73MnSiAlNbTi25-1-3 oraz przy statycznym
obciążaniu 239 i 273 MJ/m3
odkształcenia

odpowiednio dla każdej ze stali, a zwiększenie szybkości

plastycznego na zimno lub

obniżenie

temperatury badania do -70°C powoduje

wzrost średniej wartości zapasu plastyczności do około 530 MI/m 3•
6.

Sterując

warunkami obróbki plastycznej na gorąco badanych stali X8MnSiAlNbTi25-1-3

i X73MnSiAlNbTi25-1-3

można wytworzyć strukturę

zrekrystalizowanego dynamicznie lub

częściowo

austenitu zdrowionego dynamicznie,

zrekrystalizowanego statycznie i/lub

metadynamicznie, a zastosowanie obróbki cieplno-mechanicznej, polegającej na
plastycznym na

gorąco

i regulowanym

chłodzeniu,

bnienia struktury nowo opracowanych stali,
uczestniczącego

zwłaszcza

stwarza

znacznego rozdro-

w przypadku wyższego

w procesach wydzielania dyspersyjnych

dodatkami i zapewnienie oczekiwanych

możliwość

węglików

odkształceniu

stężenia węgla,

utworzonych z mikro-

własności wytrzymałościowych powyżej

500 MPa

i wydłużenia większego od 45% oraz zapasu plastyczności powyżej 500 i do 300 MJ/m3
w wyniku odpowiednio dynamicznego i statycznego
wyższym

odkształcenia

o 10-20% w wyniku zastosowania takiej obróbki,

stosowanej dla stali tego typu

zwykłej

obróbki cieplnej,

niż

plastycznego na zimno,

w przypadku powszechnie

polegającej

na ponownym nagrzaniu

stali do temperatury przesycania i następnym chłodzeniu w wodzie, w zupełnym oderwaniu od
zastosowanej obróbki plastycznej.
7. Wnioski
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