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Streszczenie  

Prezentowana rozprawa doktorska dotyczy tematyki z zakresu rozwoju stali bainitycznych, 

charakteryzujących się efektem TRIP i jest rezultatem projektu realizowanego w latach 2013 - 

2016 we współpracy ze szwajcarską firmą Swiss Steel A.G., pt.: ‘Development of new high-

strength complex-phase steels’. Za cel projektu postawiono opracowanie nowego gatunku stali 

bainitycznej z efektem TRIP, który charakteryzowałby się bardzo dobrą relacją wytrzymałości na 

rozciąganie do wydłużenia całkowitego.  

W pracy, w pierwszej kolejności wykonano badania wstępne na prętach przemysłowych 

dostarczonych przez firmę Swiss Steel A.G., których wyniki pozwoliły na sformułowanie tezy oraz 

celu rozprawy. Niemniej jednak główny materiał badań stanowiła komercyjna stal bainityczna  

w gatunku HSX®Z12, która służy obecnie do produkcji prętów wykorzystywanych między innymi, 

w przemyśle motoryzacyjnym. Motywacją, dla którego podjęto badania nad tym gatunkiem stali 

był fakt, że wiedza dotycząca wpływu składu chemicznego, parametrów walcowania oraz 

chłodzenia na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne prętów produkowanych z tej stali jest 

niekompletna.  

Głównym celem prowadzonych w rozprawie doktorskiej badań była optymalizacja efektu 

TRIP w stalach bainitycznych, poprzez znalezienie optymalnych warunków dla tworzenia się 

austenitu szczątkowego w prętach pod względem jego udziału objętościowego i stabilności 

mechanicznej, co powiązane jest bezpośrednio z zawartością węgla, w tej fazie.  

Przyjęty zakres badań oparto o założenie, że odpowiedni udział austenitu szczątkowego, jego 

stabilność mechaniczna i termiczna, pozwalają na uzyskanie wysokich parametrów 

wytrzymałościowych, przy zachowaniu bardzo dobrej ciągliwości prętów ze stali bainitycznych. 

Realizację badań własnych poprzedzono przeglądem literaturowym, który składa się na jeden 

obszerny rozdział, w którym przedstawiono obecny stan wiedzy dotyczący stali oraz przemiany 

bainitycznej.  

W części eksperymentalnej rozprawy przedstawiono postawioną tezę i cel rozprawy oraz 

wymagania jakie przyjęto dla stali na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych.  

W kolejnym podrozdziale przedstawiono zakres oraz program badań własnych.  

Badania własne w pierwszej kolejności obejmowały badania wstępne przeprowadzone dla 

czterech prętów przemysłowych, które pozwoliły na określenie wpływu składu chemicznego oraz 



szybkości chłodzenia prętów na kinetykę przemian fazowych, poprzez wykonanie badań 

dylatometrycznych, w warunkach ciągłego chłodzenia. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ 

zawartości węgla i siarki na kinetykę przemian fazowych. Wykorzystując mikroskopię świetlną 

oraz skaningową (również metodę EBSD), wykonano charakterystykę mikrostruktury oraz 

przeprowadzano badania właściwości mechanicznych prętów. Ostania część badań wstępnych 

obejmowała symulacje procesu przeróbki plastycznej.  

W kolejnych podrozdziałach opisano badania własne dotyczące dwóch stali bainitycznych, 

różniących się zawartością siarki w składzie chemicznym. Wytopy badanych stali wykonano  

w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. W celu określenia wpływu wielkości ziarna, czasu i 

temperatury wygrzewania na postęp przemiany bainitycznej przeprowadzono eksperymenty 

dylatometryczne w warunkach izotermicznych bez odkształcenia plastycznego austenitu oraz z 

odkształceniem.  

Aby określić zależność między stanem mikrostruktury austenitu, ukształtowanej  

w procesie sekwencyjnego odkształcenia plastycznego oraz parametrami chłodzenia,  

a postępem przemiany bainitycznej i właściwościami mechanicznymi, przeprowadzono symulacje 

fizyczne procesu przeróbki plastycznej za pomocą symulatora Gleeble 3800.  

Badając wpływ szybkości chłodzenia na strukturę i właściwości stali, przeprowadzono 

eksperymenty polegające na chłodzeniu prętów o zróżnicowanych średnicach w spokojnym 

powietrzu z temperatury austenityzacji 1050°C. Wpływ wielkości ziarna na przemianę bainityczną 

w warunkach ciągłego chłodzenia, badano również poprzez zastosowanie różnych temperatur 

austenityzacji prętów przed chłodzeniem. Badania wykonano dla dwóch średnic prętów: 6 i 12 

mm.  

Wykorzystując wyniki uzyskane we wcześniejszych badaniach określono wpływ efektu 

rekalescencji na właściwości mechaniczne prętów, przeprowadzając symulacje za pomocą 

symulatora Gleeble. Symulacje przeprowadzono stosując krzywe chłodzenia wyznaczone dla 5 

różnych średnic prętów, stosując dwa schematy badań: z oraz bez efektu rekalescencji.  

W kolejnym podrozdziale przedstawiono wyniki dotyczące mechanicznej i termicznej 

stabilności austenitu szczątkowego. Badania obejmowały statyczną próbę rozciągania  

w temperaturze pokojowej, statyczną próbę rozciągania, w podwyższonych temperaturach,  

w zakresie temperatury od 23° do 450°C, które pozwoliły na scharakteryzowanie wpływu stanu 

odkształcenia na strukturę badanych stali.  

Rozdział trzeci rozprawy stanowiły wyniki badań wstępnych oraz badań właściwych dla 

dwóch stali bainitycznych.  

Ostatni rozdział pracy doktorskiej stanowi podsumowanie oraz wnioski wynikające  

z przeprowadzonych badań.  

Przedstawiona metodyka badań pozwoliła na scharakteryzowanie warunków procesu 

obróbki cieplno-plastycznej, w celu optymalizacji efektu TRIP, a tym samym na osiągnięcie 

założonego celu rozprawy doktorskiej. 


