
68 Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (2) (2017) 68–89

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji na działalność statutową
Research projects financed by the State Budget Funds assigned for statutory activity

Zofia Kania, Roman Kuziak, Krzysztof Radwański, 
Andrzej Wrożyna, Hanna Krztoń

Badanie wpływu siarki na przemianę 
austenitu na bainit z zastosowaniem 

mikrodyfrakcji promieniowania 
rentgenowskiego oraz skaningowej 

mikroskopii elektronowej
Celem pracy było określenie wpływ zawartości siarki na 

właściwości stali bainitycznych. Stwierdzono, że siarka 
tworząc z manganem siarczki manganu MnS powoduje 
zahamowanie rozrostu ziarna w strukturze, co w danym 
przypadku jest zjawiskiem korzystnym, gdyż pozwala na 
osiągnięcie wielkości ziarna, dla której uzyskano najlep-
sze właściości stali. Ponadto stwierdzono, że wydłużenie 
czasu przemiany bainitycznej ma wpływ na zawartość 
poszczególnych składników w strukturze jak również na 
jej stabilność. Stąd podsumowując, siarka w połączeniu 
z odpowiednią ilością manganu ma pozytywny wpływ na 
właściwości stali bainitycznych. 

Słowa kluczowe: stal bainityczna, siarka, przemiana ba-
inityczna, austenit, martenzyt

Study on the effect of sulphur on the transformation 
of austenite into bainite with the use of x-ray 

microdiffraction and scanning electron microscopy

The aim of the research project was to determine the ef-
fect of sulphur content on the properties of bainitic steels. 
Sulphur, together with manganese, causes the formation of 
MnS. It is a positive phenomenon because enables achiev-
ing favourable grain sizes in the structure of steels. Moreo-
ver, the longer time of bainitic transformation had an in-
fluence on the fraction of components in the structure and 
their stability. In summary, the highest sulphur content 
with an appropriate content of manganese has a positive 
impact on the properties of bainitic steels.

Keywords: bainitic steel, sulphur, bainitic transforma-
tion, austenite, martensite

Wprowadzenie

Właściwości mechaniczne i użytkowe stali w decy-
dującym stopniu zależą od składu chemicznego. Pier-
wiastkami, które mają największy wpływ na właściwo-
ści i kinetykę przemian fazowych są węgiel, mangan 
i krzem. Oprócz głównych pierwiastków występujących 
w stalach wyróżnia się takie, które mogą być wprowa-
dzane do stali przypadkowo jako domieszki lub celowo, 
jako dodatki stopowe. Trudnym do usunięcia i z regu-
ły niepożądanym pierwiastkiem jest siarka, która nie 
rozpuszcza się w żelazie, lecz najczęściej tworzy siar-
czek żelazawy FeS, powodujący kruchość stali. Jednak 

szkodliwe działanie siarki można ograniczyć poprzez 
dodanie do stali 0,25÷0,80% mas. manganu, który 
w trakcie reakcji zachodzących w ciekłej stali tworzy 
z siarką MnS. Powoduje to poprawę skrawalności sta-
li, która w przypadku stali bainitycznej przeznaczonej 
na różnego rodzaju elementy konstrukcyjne jest bardzo 
pożądaną cechą [1].

W pracy statutowej [2] przeprowadzono badania dy-
latometryczne stali S488, która charakteryzowała się 
obniżoną zawartością siarki (Tab. 1), zgodnie z cyklami 
cieplnymi zamieszczonymi na rys. 1. Badania przepro-
wadzono dla dwóch temperatur austenityzowania. Po 
cyklach temperaturowych wykonano szczegółowe ba-
dania struktury.

Tabela 1. Skład chemiczny badanych stali podany w % masowych
Table 1. Chemical composition of the studied steels in weight %

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu N

S369 0,23 0,98 1,52 0,01 0,140 1,51 0,14 0,07 0,01 0,09

S488 0,23 0,95 1,53 0,008 0,007 1,54 0,14 0,08 0,02 nb

Stwierdzono, że wydłużenie czasu przemiany izoter-
micznej powoduje wzrost udziału bainitu oraz austeni-
tu resztkowego. Ponadto, zmiana parametrów austeni-
tyzowania z 1100°C/30’ do 950°C/15’ powoduje wzrost 
udziału austenitu resztkowego z 8,5% obj. do 14,7% obj. 
Trend ten potwierdzony został poprzez wykorzystanie 
techniki EBSD w SEM. Dodatkowo badania dylato-
metryczne w połączeniu z badaniami mikrostruktury 
pozwoliły na stwierdzenie, iż obniżenie temperatury 
austenityzowania powoduje wzrost stabilności struk-

Ta = 950°C

Ta = 1100°C

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie przebiegu badań dy-
latometrycznych
Fig. 1. Schematic representation of the course of dilato-
metric studies
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tury, co wynika m.in. ze zwiększonej zawartości węgla 
w austenicie. 

W związku z faktem, iż eksperymenty wykonano dla 
stali o obniżonej zawartości siarki, przeprowadzono ba-
dania porównawcze dla stali o podwyższonej zawarto-
ści siarki, celem określenia wpływu siarki na przemia-
nę austenitu w martenzyt. 

Materiał i metodyka badań

Materiał badań stanowiła stal bainityczna oznaczona 
jako S369, której wytop wykonano w Instytucie. Skład 
chemiczny stali podano w tab. 1. 

Próbki przeznaczone do badań były próbkami po eks-
perymentach dylatometrycznych. Badania prowadzo-
no zgodnie z cyklami przedstawionymi na rys. 1, czyli 
zastosowano dwie temperatury austenityzowania 950 
i 1100°C, co pozwoliło na zróżnicowanie wielkości ziar-
na w strukturze. Zastosowano wyżarzanie izotermicz-
ne w temperaturze 425°C w ciągu 15, 50, 150 oraz 250 
sekund. Badanie morfologii austenitu przeprowadzono 
za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego 
Inspect F, firmy FEI. Obserwacje prowadzono w świe-
tle elektronów wtórnych SE oraz metodą dyfrakcji 
elektronów wstecznie rozproszonych – EBSD. 

Udział austenitu resztkowego wyznaczono wykorzy-
stując technikę mikrodyfrakcji w dyfraktometrze Em-
pyrean firmy PANalitycal, z zastosowaniem metody 
Averbacha i Cohena. 

Wyniki i ich dyskusja

Badania mikrostruktury wykazały, że podwyższenie 
temperatury austenityzowania w obydwu stalach po-
woduje występowanie w strukturze większego ziarna, 
a tym samym większej ilości pakietów bainitu. Wynika 
to z bardzo dużej szybkości wzrostu pakietów bainitu 
w porównaniu do częstości ich zarodkowania na granicy 
ziaren. Wzrost pakietu zostaje zahamowany w wyniku 
zderzenia z innym pakietem, który zarodkuje w innym 
obszarze granicy ziarna, a prawdopodobieństwo takie-
go zdarzenia maleje ze wzrostem wielkości ziarna [3].

Rys. 2. Struktury próbek bo badaniach dylatometrycznych. 
Temperatura austenityzowania 950°C
Fig. 2. Structures of samples after dilatometric studies. 
Austenitisation temperature 950°C

                    15 s                                             50 s

                   150 s                                            250 s

Rys. 3. Wyniki EBSD. Stal S369, ta = 950°C, ti = 250 s: a) roz-
kład kąta dezorientacji, b) mapa orientacji krystalograficz-
nych
Fig. 3. EBSD results. Steel S369, ta = 950°C, ti = 250 s: a) dis-
tribution of misorientation angle, b) map of crystallo-
graphic orientations

b)

a)

Rys. 4. Wyniki EBSD. Stal S369, ta = 1100°C, ti = 250 s: a) roz-
kład kąta dezorientacji, b) mapa orientacji krystalograficz-
nych
Fig. 4. EBSD results. Steel S369, ta = 1100°C, ti = 250 s: 
a) distribution of misorientation angle, b) map of crystal-
lographic orientations

b)

a)

10 mm

10 mm
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Tabela 2. Wielkości ziarna
Table 2. Grain sizes

 S369 S488
Temperatura austenityzowania [°C] 950 1100 950 1100

Wielkość ziarna [µm] 27,6 42,2 35,2 57,01

Stwierdzono również, że siarczki manganu wydzie-
lając się na granicy ziaren powodują zahamowanie ich 
rozrostu przez co stal z większą zawartością siarki cha-
rakteryzuje się występowaniem w strukturze mniej-
szego ziarna. 

Wydłużenie czasu przemiany do 250 s ma zasadniczy 
wpływ na udział poszczególnych składników struktury 
(Rys. 2). Wraz z wydłużeniem czasu wytrzymania izo-
termicznego udział martenzytu maleje, natomiast ba-
initu i austenitu resztkowego rośnie. Dodatkowo, pod-
niesienie temperatury austenityzacji do 1100°C, po-
woduje występowanie w strukturze większego udziału 
austenitu resztkowego, jednak zawiera on mniej węgla, 
stąd większą stabilność austenit resztkowy wykazuje 
po chłodzeniu z temperatury 950°C.

Analiza wyników EBSD (Rys. 3, 4), w szczególności 
rozkładu kątów dezorientacji pozwala na stwierdzenie, 
że dla czasu wytrzymania izotermicznego wynoszącego 
250s, pomiędzy austenitem resztkowym i ferrytem baini-
tycznym występuje zależność krystalograficzna Kurdju-
mova-Sachsa lub Niszyiama-Wassermana, które świad-
czą o dobrej stabilności austenitu resztkowego. Ponadto  
w strukturze obserwuje się występowanie zdegenero-
wanego bainitu górnego oraz bainitu ziarnistego. 

Podsumowanie  

Podsumowując przeprowadzone w ramach pracy ba-
dania stwierdzono, że zwiększenie zawartości siarki 
w składzie chemicznym w połączeniu z odpowiednią 
ilością manganu, powoduje poprawę właściwości sta-
li bainitycznych, m.in. poprzez ograniczenie rozrostu 
ziarna, gdyż wcześniejsze badania wykazały, że ist-
nieje zasadniczy związek pomiędzy wielkością ziarna 
a właściwościami stali bainitycznych. 
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Opracowanie metody regulowania 
składu fazowego ultrawytrzymałych 

stali nanostrukturalnych w celu 
uzyskania wytrzymałości i ciągliwości 
dostosowanych do różnych warunków 

eksploatacji
Celem pracy było zbadanie wpływu zmian składu fazo-

wego (zawartości i morfologii bainitu, martenzytu i auste-
nitu resztkowego) na wytrzymałość i plastyczność stali ul-
tra- i wysokowytrzymałych. Istotnym przedmiotem badań 
była izotermiczna przemiana fazowa poniżej temperatury 
MS oraz wpływ powstałych w wyniku tej przemiany faz na 
właściwości stali. Badania wykonano na dwóch gatunkach 
stali nanostrukturalnej bainityczno-austenitycznej oraz na 
standardowym gatunku 35HGS. Parametry obróbki ciepl-
nej, która umożliwiłaby wytworzenie trójfazowej struktury 
składającej się z nanobainitu będącego fazą podstawową, 
austenitu resztkowego i martenzytu opracowano na pod-
stawie wyników badań dylatometrycznych, uzupełnionych 
niezbędnymi badaniami mikrostruktury. Wykazano, że 
zastosowanie w cyklu obróbki cieplnej badanych stali ope-
racji polegającej na ochłodzeniu poniżej MS w celu wytwo-
rzenia określonej objętości martenzytu atermicznego i na 
następującej po tym częściowej przemianie izotermicznej 
poniżej MS, daje możliwości regulowania właściwości me-
chanicznych, w tym proporcji R0,2/Rm. Opracowane ope-
racje obróbki cieplnej są przeznaczone do wykorzystania 
w przemysłowych procesach wytwarzania wyrobów z ultra-
wytrzymałych i wysokowytrzymałych stali wielofazowych.

Słowa kluczowe: stal nanostrukturalna, przemiana izo-
termiczna, właściwości mechaniczne

Development of a method for adjusting phase 
composition of ultrahigh-strength nanostructured 
steels for obtaining strength and ductility adapted 

to various operating conditions

The aim of the work was to investigate the effect of phase 
composition changes (content and morphology of bainite, 
martensite and retained austenite) on the strength and 
ductility of ultra- and high-strength steels. The isothermal 
phase transformation below the MS temperature and the 
effect of the resulting phases on the properties of steel were 
an important subject. The study was carried out on two 
grades of bainitite-austenite nanostructured steel and on 
the standard 35HGS grade. The heat treatment parameters 
that would allow the formation of a three-phase structure 
consisting of a base phase nanobainite, residual austenite 
and martensite were developed on the basis of dilatometric 
tests, supplemented by the necessary microstructure stud-
ies. It was shown that the use of the procedure consisting in 
cooling below MS to produce a specific volume of athermic 
martensite and the subsequent partial isothermal trans-
formation below MS in the heat treatment cycle of the in-
vestigated steels gives the possibility to adjust mechanical 
properties, including the R0,2/Rm ratio. The developed heat 
treatment procedures are designed for use in industrial 
processes of manufacturing ultrahigh-strength and high-
strength multi-phase steel products.

Keywords: nanostructural steel, isothermal transforma-
tion, mechanical properties
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Wprowadzenie

Dotychczasowe badania opracowanej w IMŻ nano-
strukturalnej bainityczno-austenitycznej stali NA-
NOS-BA® doprowadziły do osiągnięcia wytrzymałości 
1,8÷2,2 GPa, granicy plastyczności 1,3÷1,6 GPa, wy-
dłużenia całkowitego w próbie rozciągania 12÷20% 
oraz twardości 550÷650 HV10 [1–4]. Specyficzna cha-
rakterystyka umacniania się stali nanostrukturalnej 
bainityczno-austenitycznej w trakcie odkształcenia 
plastycznego powoduje, że granica plastyczności jest 
znacznie niższa od wytrzymałości: R0,2/Rm ˂ 0,70. Taki 
mechanizm umacniania jest korzystny, gdy wymagane 
jest pochłanianie energii w trakcie odkształcania pla-
stycznego, tak jak ma to miejsce w przypadku np. osłon 
pancernych. Do zastosowań, dla których głównym pa-
rametrem decydującym o przydatności jest wysoka 
wartość granicy plastyczności i odporność na zmęcze-
nie naprężeniowe, stosunek R0,2/Rm powinien być wyż-
szy od wartości typowej dla stali nanostrukturalnej 
z dużym udziałem austenitu resztkowego. 

Istotnym przedmiotem badań w niniejszej pracy była 
izotermiczna przemiana fazowa poniżej temperatury 
MS oraz wpływ powstałych w wyniku tej przemiany faz 
na właściwości stali. We wczesnych badaniach prze-
miany izotermicznej w stalach w zakresie temperatu-
rowym poniżej MS stwierdzono bez dogłębnych analiz, 
że jest to przemiana bainityczna, tak jak bezpośrednio 
powyżej MS [5]. Ustalono także, że zapoczątkowanie 
przemiany izotermicznej poniżej MS następuje po krót-
szych czasach, niż początek przemiany bainitycznej 
bezpośrednio powyżej MS [5]. Efekt ten potwierdzono 
w najnowszych badaniach [6]. Wyniki dotychczasowych 
badań mechanizmu i produktów przemiany izotermicz-
nej w stalach w poniżej MS nie są całkiem jednoznacz-
ne, ale zdecydowana większość badań podeutektoidal-
nych stali o różnej zawartości pierwiastków stopowych 
potwierdziła, że w wyniku przemiany izotermicznej 
poniżej MS powstaje bainit [7–9]. 

Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie wpły-
wu zmian składu fazowego (zawartości i morfologii 
bainitu, martenzytu i austenitu resztkowego) na wy-
trzymałość i plastyczność stali ultrawytrzymałych oraz 
określenie możliwości praktycznego wykorzystania 
kształtowania składu fazowego tej klasy stali metodą 
obróbki cieplnej.

Materiał i metodyka badań

Badania wykonano na dwóch gatunkach stali nano-
strukturalnej: NANOS-BA® i NANOS-BAL o zmniej-
szonej zawartości pierwiastków stopowych (na wyroby 
o mniejszej grubości) oraz na przemysłowo wytworzo-
nym gatunku 35HGS. Składy chemiczne badanych ma-
teriałów podano w tabeli 1. Materiałami wyjściowymi 
były: ze stali NANOS-BA® odcinek blachy o wymiarach 
12,5 mm × 245 mm × 245 mm, ze stali NANOS-BAL 
laboratoryjny wlewek o wymiarach 60 mm × 150 mm × 

870 mm, a ze stali 35HGS pręt o średnicy 50 mm. Ma-
teriały te poddano walcowaniu na gorąco w walcarce 
LPS – Moduł B na pasma o różnych grubościach, z któ-
rych po zmiękczeniu wykonano próbki do badań. 

Badania dylatometryczne wykonano za pomocą dy-
latometrów DIL805 A/D i DIL805A/D/T, w celu wy-
znaczenia temperatur charakterystycznych badanych 
materiałów (Ac1, Ac3, MS), opracowania fragmentów 
wykresów CTPc i CTPi oraz określenia przybliżonego 
składu fazowego po wybranych zabiegach cieplnych. 
Wszystkie próbki dylatometryczne poddano badaniom 
mikrostrukturalnym za pomocą mikroskopu świetlne-
go, a wybrane próbki metodą skaningowej mikroskopii 
elektronowej. Na podstawie wyników badań dylatome-
trycznych opracowano parametry obróbek cieplnych 
mających na celu wytworzenie drobnoziarnistej struk-
tury wielofazowej. Właściwości wytrzymałościowe wy-
znaczono w próbie jednoosiowego rozciągania w tem-
peraturze otoczenia, za pomocą maszyny wytrzymało-
ściowej Zwick 250 kN. Na próbkach dylatometrycznych 
oraz na próbkach wytrzymałościowych po próbie roz-
ciągania, wykonano pomiary twardości metodami Vic-
kersa HV10 i Rockwella HRC. 

Wyniki badań i ich dyskusja
3.1. Wybrane wyniki badań dylatometrycznych

Stal NANOS-BA
Wykres CTPc dla stali NANOS-BA został opracowa-

ny we wcześniejszej pracy [10], a w niniejszej pracy wy-
konano dwa dodatkowe doświadczenia dylatometrycz-
ne w celu zweryfikowania temperatury MS. W poprzed-
nich badaniach opracowano fragmenty wykresu CTPc 
w zakresie temperaturowym przemiany perlitycznej 
i przemiany bainitycznej powyżej MS. W niniejszej 
pracy uzupełniono wykres dla tej stali o kolejny frag-
ment, dla przemian zachodzących poniżej temperatury 
MS. Zapoczątkowanie przemiany izotermicznej w stali 
NANOS-BA w zakresie temperaturowym poniżej MS 
ulega przesunięciu do krótszych czasów (przemiana 
ulega przyspieszeniu) w stosunku do charakterystyki 
przemiany bezpośrednio powyżej MS. Przyspieszenie 
mierzone czasem do rozpoczęcia przemiany jest znacz-
ne – od wartości ok. 105 sekund czas ten skraca się do 
5÷7·102 sekund dla przedziału temperatury 145÷185°C. 
Wyhamowanie przemiany izotermicznej w przedziale 
temperatury 165÷185°C następuje w przybliżeniu po 
takim samym czasie jak dla przemiany izotermicz-
nej bezpośrednio powyżej MS. W temperaturze 145°C 
przemiana nie uległa całkowitemu wyhamowaniu po 
wytrzymaniu w ciągu maksymalnego zastosowanego 
czasu (100 godzin). 

Na podstawie wykonanego zakresu badań nie jest 
możliwe jednoznaczne rozróżnienie typu przemian izo-
termicznych zachodzących w stali NANOS-BA poniżej 
MS. Obserwacje mikrostruktury finalnej próbek dylato-
metrycznych skłaniają do wstępnego wniosku, że głów-

Tabela 1. Zawartości pierwiastków stopowych i resztkowych w materiałach przeznaczonych do badań, % masowe; no – nie 
określono
Table 1. Content of alloying and residual elements in studied materials, weight %; no – not specified

Oznaczenie
stali C Mn Si P S Cr Mo V Ti Al N, 

ppm
O, 

ppm
NANOS-BA 0,55 1,95 1,82 0,011 0,004 1,29 0,72 0,10 0,009 0,023 30 18

NANOS-BAL 0,61 1,53 1,67 0,007 0,007 1,30 – – 0,008 0,015 36 8

35HGS 0,36 0,89 1,22 0,017 0,006 1,17 0,02 – – 0,020 no no
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nym produktem tych przemian jest bainit o morfologii 
podobnej do bainitu dolnego powstającego bezpośred-
nio powyżej MS.
Stal NANOS-BAL

Na podstawie wyników analizy dylatometrycznej, ba-
dań mikrostruktury i pomiarów twardości opracowano 
wykres przemian fazowych CTPc dla stali NANOS-
BAL. Stwierdzono, że początki przemian perlitycznej 
i bainitycznej dla stali NANOS-BAL przesunięte są do 
krótszych czasów w porównaniu z tymi parametrami 
stali NANOS-BA, co wynika z mniejszej zawartości 
pierwiastków stopowych w stali NANOS-BAL. Dla sta-
li NANOS-BAL opracowano fragmenty wykresu CTPi 
w zakresie temperatury bezpośrednio powyżej i bezpo-
średnio poniżej temperatury MS. Podobnie jak w przy-
padku stali NANOS-BA, zapoczątkowanie przemiany 
izotermicznej w stali NANOS-BAL w zakresie tempe-
raturowym poniżej MS ulega przesunięciu do krótszych 
czasów (przemiana ulega przyspieszeniu) w stosunku 
do charakterystyki przemiany bezpośrednio powy-
żej MS (Rys. 1). W stosunku do czasu do rozpoczęcia 
przemiany bezpośrednio powyżej MS wynoszącego ok. 
5,5·103 sekund, dla temperatur bezpośrednio poniżej 
MS czas ten ulega skróceniu do ok. 5,5·102 sekund. Wy-
hamowanie przemiany izotermicznej w przedziale tem-
peratury poniżej MS następuje także po krótszych cza-
sach niż bezpośrednio powyżej MS. Na podstawie wyko-
nanego zakresu badań nie jest możliwe jednoznaczne 
rozróżnienie typu przemian izotermicznych zachodzą-
cych w stali NANOS-BAL poniżej MS. Obserwacje mi-
krostruktury finalnej próbek dylatometrycznych stali 
NANOS-BAL wskazują, że podobnie jak w przypadku 
stali NANOS-BA głównym produktem tych przemian 
jest bainit o morfologii podobnej do bainitu dolnego po-
wstającego bezpośrednio powyżej MS.
Stal 35HGS

Na podstawie wyników analizy dylatometrycznej, 
badań mikrostruktury i pomiarów twardości opracowa-
no wykres przemian fazowych CTPc dla stali 35HGS. 
Fragment wykresu CTPi dla stali 35HGS opracowano 
dla zakresu temperaturowego: od (MS – 80°C) do (MS 

+ 180°C). Zapoczątkowanie przemiany izotermicznej 
w stali 35HGS w zakresie temperaturowym poniżej 
MS ulega przesunięciu do krótszych czasów (przemiana 
ulega przyspieszeniu) w stosunku do początku prze-
miany bezpośrednio powyżej MS. Wyniki analizy efek-
tów dylatacyjnych i obserwacje mikrostruktury finalnej 
próbek dylatometrycznych stali 35HGS wskazują, że 
poza martenzytem atermicznym powstałym w wyniku 
ochłodzenia do temperatury przemiany, głównym pro-
duktem przemiany izotermicznej poniżej MS jest bainit 
dolny, a trzecim składnikiem struktury może być nie-
wielka ilość austenitu resztkowego.

3.2. Eksperymentalne obróbki cieplne obejmujące 
wytrzymanie izotermiczne poniżej MS 

Na podstawie analizy wyników badań dylatometrycz-
nych w postaci wartości temperatur początku i końca 
przemian fazowych, diagramów CTPc oraz CTPi, a tak-
że uwzględniając obserwacje mikrostruktury i wyniki 
pomiarów twardości próbek dylatometrycznych, opra-
cowano parametry obróbek cieplnych badanych stali, 
w celu zbadania możliwości wykorzystania przemian 
poniżej temperatury MS do kształtowania mikrostruk-
tury i właściwości stali wysokowytrzymałych i ultra-
wytrzymałych.

Obróbka próbek ze stali NANOS-BA polegająca na 
wytworzeniu niewielkiej objętości martenzytu ater-
micznego (poniżej 10% obj.), wytrzymaniu bezpośred-
nio poniżej MS w ciągu 20 godzin i następnego wy-
trzymania w temperaturze 225°C w ciągu 50 godzin, 
doprowadziła do uzyskania następujących średnich 
wartości w próbie rozciągania: R0,2 = 1291 MPa, Rm = 
2006 MPa i A = 15,5%. W porównaniu z typowymi war-
tościami po standardowej obróbce tej stali (225°C / 70 
godz.) wynoszącymi R0,2 = 1376 MPa, Rm = 1979 MPa 
i A = 14% [10], obróbka zastosowana w niniejszej pracy 
obejmująca operację ochłodzenia do temperatury poni-
żej MS, dała w wyniku niższą wartość granicy plastycz-
ności (o 6%), niewiele wyższą wytrzymałość (o 1,3%) 
i nieco większe wydłużenie całkowite. Z dotychczaso-
wych badań można wnioskować, że obserwowany efekt 
zwiększenia różnicy pomiędzy wartościami R0,2 a Rm, 
wynika głównie ze zwiększenia zawartości austenitu 
resztkowego w strukturze finalnej, co było spowodowa-
ne korzystniejszymi warunkami stabilizacji austenitu 
w trakcie wytrzymywania poniżej MS. Z przeprowadzo-
nego eksperymentu wynika, że włączenie do obróbki 
cieplnej operacji polegającej na ochłodzeniu poniżej MS 
i przeprowadzeniu częściowej przemiany izotermicznej 
poniżej MS może zostać wykorzystane do regulowania 
proporcji R0,2 : Rm dla stali NANOS-BA.

Obróbka stali NANOS-BAL polegająca na ochłodze-
niu z temperatury austenityzowania do temperatury 
poniżej MS wynoszącej 185°C, wytrzymaniu w tej tem-
peraturze przez 20 godzin, podwyższeniu temperatury 
powyżej MS do 225°C i wytrzymaniu w tej temperatu-
rze przez 20 godzin, miała na celu zbadanie wpływu 
martenzytu atermicznego w ilości kilkunastu % obj. 
oraz faz powstałych w wyniku częściowej przemiany 
izotermicznej bezpośrednio poniżej MS na właściwości 
mechaniczne stali NANOS-BAL zmierzone w próbie 
rozciągania. Zastosowany sposób obróbki spowodował 
podwyższenie granicy plastyczności w stosunku do 
obróbek standardowych dla stali klasy NANOS, przy 
jednocześnie korzystnej wartości wydłużenia całkowi-
tego. Uzyskano bardzo dobre parametry dla przypad-

Rys. 1. Fragment wykresu przemian fazowych zachodzą-
cych w trakcie izotermicznego wytrzymywania (CTPi) dla 
stali NANOS-BAL o składzie chemicznym podanym w ta-
beli 1
Fig. 1. A part of TTT diagram for the NANOS-BAL steel 
with the chemical composition given in Table 1
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ku zastosowania, gdy wymagana jest podwyższona 
wartość granicy plastyczności: R0,2 = 1545 MPa, Rm = 
2140 MPa, R0,2/Rm = 0,72, A = 13% oraz HRC = 55,5   
(HV = 620).

Ze względu na stosunkowo małą hartowność stali 
35HGS, chłodzenie w powietrzu nawet wyrobów cien-
kich, może powodować zapoczątkowanie przemiany 
w ferryt i w bainit górny. Standardowo wyroby ze stali 
35HGS hartowane są w oleju lub w solach. Zastosowa-
nie obróbek polegających na chłodzeniu w powietrzu 
do temperatury przemiany i następnie przeprowadze-
nie przemiany izotermicznej powyżej MS oraz poniżej 
MS, doprowadziło do uzyskania korzystnego połączenia 
właściwości wytrzymałościowych i plastycznych. W wy-
niku przemiany w bainit dolny w temperaturze 340°C 
otrzymano wytrzymałość na poziomie 1040 MPa przy 
wydłużeniu całkowitym ok. 26%. Zastosowanie warian-
tu polegającego na ochłodzeniu poniżej MS do tempera-
tury 280°C powodującym wytworzenie ponad 50% obj. 
martenzytu atermicznego i bezpośrednio po ochłodze-
niu na przeprowadzeniu przemiany izotermicznej w tej 
temperaturze w ciągu 12 godzin (co wywołało także 
odpuszczanie martenzytu atermicznego), spowodowało 
wytworzenie mikrostruktury wielofazowej o bardzo ko-
rzystnym połączeniu właściwości wytrzymałościowych 
i plastycznych: dla grubości 2 mm: R0,2 = 1137 MPa,  
Rm = 1478 MPa, A = 12,8% oraz dla grubości 3 mm:  
R0,2 = 1004 MPa, Rm = 1310 MPa, A = 15,2%.

Podsumowanie 

Zastosowanie w cyklu obróbki cieplnej stali ultra-
wytrzymałych nanostrukturalnych NANOS-BA i NA-
NOS-BAL operacji polegającej na ochłodzeniu poniżej 
MS w celu wytworzenia określonej objętości martenzy-
tu atermicznego i na następującej po tym bezpośrednio 
częściowej przemianie izotermicznej poniżej MS, daje 
możliwości regulowania składu fazowego i uzyskania 
zmiany właściwości mechanicznych, w tym zmiany 
parametru R0,2/Rm. W szczególności wykazano, że ni-
skostopowa stal NANOS-BAL może uzyskać właści-
wości o zwiększonej lub zmniejszonej wartości R0,2/Rm, 
w zależności od zastosowanej obróbki. Dla wariantu, 
po zastosowaniu którego pozostała zwiększona ilość 
austenitu resztkowego, otrzymano bardzo dużą różnicę 
pomiędzy wartościami granicy plastyczności i wytrzy-
małości: R0,2 = 1275 MPa, Rm = 2128 MPa. Obróbka, 
w wyniku której wytworzono martenzyt atermiczny 
w ilości kilkunastu % obj. i dalszą przemianę prowa-
dzono izotermicznie poniżej MS, spowodowała podwyż-
szenie granicy plastyczności w stosunku do obróbek 
standardowych, przy jednocześnie korzystnej wartości 
wydłużenia całkowitego – uzyskano: R0,2 = 1545 MPa, 
Rm = 2140 MPa, R0,2/Rm = 0,72, A = 13% oraz HRC = 
55,5 ≈ HV = 620.

W przypadku stali 35HGS, zastosowanie obróbek po-
legających na chłodzeniu w powietrzu próbek o grubo-
ści 2 mm i 3 mm do temperatury przemiany i następnie 
przeprowadzenie przemiany izotermicznej powyżej MS 
oraz poniżej MS, dały w obydwu przypadkach korzystne 
połączenie właściwości wytrzymałościowych i plastycz-
nych. W wyniku przemiany w bainit dolny w tempera-
turze 340°C (powyżej MS) otrzymano wytrzymałość na 
poziomie 1040 MPa przy wydłużeniu całkowitym ok. 
26%. Zastosowanie wariantu polegającego na ochło-
dzeniu poniżej MS do temperatury 280°C powodującym 
wytworzenie ok. 50% obj. martenzytu atermicznego 

i bezpośrednio po ochłodzeniu na przeprowadzeniu 
przemiany izotermicznej w tej temperaturze w ciągu 
12 godzin, spowodowało wytworzenie mikrostruktury 
wielofazowej o bardzo korzystnym połączeniu właści-
wości wytrzymałościowych i plastycznych: dla grubo-
ści 2 mm otrzymano R0,2 = 1137 MPa, Rm = 1478 MPa,  
A = 12,8%, a dla grubości 3 mm otrzymano R0,2 = 1004 
MPa, Rm = 1310 MPa, A = 15,2%. 

Opracowane operacje obróbki cieplnej są przezna-
czone do wykorzystania w przemysłowych procesach 
wytwarzania wyrobów z wysokowytrzymałych i ultra-
wytrzymałych stali wielofazowych.
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Opracowanie modeli numerycznych kucia 
matrycowego i bezpośredniej obróbki 
cieplnej odkuwek oraz przemysłowa 
weryfikacja opracowanych modeli

Celem pracy było opracowanie modeli numerycznych 
kucia matrycowego i regulowanego chłodzenia odkuwek 
bezpośrednio po odkształceniu na gorąco dla wybranego 
asortymentu wyrobów wytwarzanych w Zakładach Mecha-
niczno-Kuźniczych „Wostal”. W ramach pracy wykonano 
symulacje numeryczne procesu kucia i chłodzenia bezpo-
średniego, pomiary temperatury na powierzchni i w środ-
ku odkuwek na poszczególnych etapach produkcji oraz ba-
danie właściwości mechanicznych i struktury uzyskanych 
odkuwek.

Słowa kluczowe: odkuwka matrycowa, symulacje nume-
ryczne, bezpośrednie chłodzenie

Development of numerical models of drop forging 
and direct heat treatment of forgings and industrial 

verification of the developed models

  The aim of the study was to develop numerical models 
of drop forging and adjustable cooling of forgings immedi-
ately after hot working for a selected assortment of products 
manufactured in the “Wostal” Mechanical-Forging Facto-
ry. As part of the study, numerical simulations of forging 
and direct cooling processes were conducted, temperature 



74 Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (2) (2017) 68–89

measurement on the surface and inside the forgings was 
taken at various stages of production, as well as mechani-
cal and structure properties of the obtained forgings were 
investigated.

Keywords: die-forged, numerical symulation, direct  
cooling

Wprowadzenie

Obecnie w Zakładach Mechaniczno-Kuźniczych „Wo-
stalu” jest wdrażana technologia regulowanego chło-
dzenia odkuwek po kuciu na gorąco z zastosowaniem 
urządzenia BY skonstruowanego w ramach wspólnego 
projektu realizowanego przez Instytut Metalurgii Że-
laza, Akademię Górniczo-Hutniczą i Zakłady „Wostal”. 
Istotnym elementem nowej technologii regulowanego 
chłodzenia jest dobór parametrów chłodzenia pozwa-
lających na uzyskanie określonej mikrostruktury od-
kuwek, a tym samym odkuwek o wymaganych przez 
odbiorców właściwościach mechanicznych. 

Celem pracy było opracowanie modeli numerycznych 
dla wybranego asortymentu odkuwek, łączących proce-
sy kucia matrycowego z obróbką cieplną odkuwek bez-
pośrednio po odkształceniu na gorąco i ich weryfikacja 
w warunkach przemysłowych. Idea pracy polega na 
zastosowaniu operacji hartowania bezpośredniego oraz 
przyspieszonego regulowanego chłodzenia jako końco-
wej operacji w procesie kucia matrycowego w celu pod-
wyższenia właściwości mechanicznych odkuwek oraz 
wyeliminowania lub ograniczenia operacji normalizo-
wania, hartowania i odpuszczania.

Metodyka badań

Symulacje numeryczne kucia matrycowego zostały 
wykonane na przykładzie śruby hakowej i wahacza 
z wykorzystaniem programu Qform 3D (Rys. 1). Pa-
rametry wejściowe do obliczeń numerycznych ustalo-
no na podstawie technologii wykonywania odkuwek 
w „Wostalu” oraz pomiarów temperatury w kolejnych 
etapach kucia. Na podstawie wykonanych obliczeń wy-
znaczono rozkłady: temperatury, naprężeń średnich 
i zastępczych oraz odkształceń zastępczych na prze-
krojach poprzecznych i wzdłużnych po kolejnych ope-
racjach kształtowania odkuwek.

ników wymiany ciepła zostały obliczone na podstawie 
wyników pomiarów temperatury po kuciu na gorąco 
oraz zarejestrowanych w czasie chłodzenia odkuwek 
w urządzeniu BY zainstalowanym w Wostalu. 

Wyniki badań

Wyniki symulacji numerycznych w zakresie obej-
mującym przewidywanie zmian temperatury i rodzaju 
mikrostruktury od parametrów chłodzenia weryfiko-
wano w oparciu o wyniki pomiarów temperatury na 
powierzchni oraz na przekroju poprzecznym za pomocą 
pirometrów i termopar oraz badania mikrostruktury 
odkuwek poddanych chłodzeniu w urządzeniu BY. Na 
rysunku 2 przedstawiono przykładowy przebieg zmian 
temperatury w czasie chłodzenia w wytypowanych 
punktach na przekroju i na powierzchni odkuwki zgod-
nie z rysunkiem 1.

Rys. 1.  Rozmieszczenie punktów na powierzchni i na prze-
kroju odkuwki wahacza, dla których wykonano symulacje 
zmian temperatury
Fig. 1. Distribution of points on the surface and section of a 
control arm forging, for which simulations of temperature 
changes were conducted

Na podstawie wykonanych badań ustalono, że przy 
chłodzeniu odkuwek za pomocą mgły wodnej najlepszy 
efekt dopasowania wyników obliczeń numerycznych 
do rzeczywistych zmierzonych wartości temperatury 
i typu mikrostruktury uzyskuje się przyjmując warto-
ści współczynników wymiany ciepła o wartości: 550 W/
m2·K dla śruby hakowej i 650 W/m2·K dla wahacza.

Podsumowanie

Z porównania wyników obliczeń udziałów składni-
ków strukturalnych z wynikami obserwacji wynika, że 
moduł „Heat treatment” programu Qform3D pozwa-
la z dużym prawdopodobieństwem oszacować rodzaj 
i udział składników powstających w czasie chłodze-
nia. Warunkiem właściwego wykorzystania programu 
Qform3D do ustalenia parametrów chłodzenia bez-
pośrednio po odkształceniu na gorąco pozwalających 
uzyskać odkuwki o oczekiwanych właściwościach, jest 
doświadczalne wyznaczenie wartości współczynników 
wymiany ciepła.  

Analiza mikrostruktury oraz wyników udarności, 
twardości i właściwości mechanicznych wyznaczonych 
w wybranych miejscach przekroju odkuwek jest zgod-
na z przewidywaniami. Wyniki pracy są wykorzysty-
wane w firmie „Wostal” podczas wdrażania technologii 
regulowanego chłodzenia odkuwek po kuciu na gorąco 
z zastosowaniem urządzenia BY.

 

Rys. 2. Przebieg zmian temperatury w wybranych punk-
tach na powierzchni i przekroju odkuwki wahacza chło-
dzonego do 630°C
Fig. 2. Course of temperature changes in selected points 
on the surface and section of a control arm forging cooled 
to 630°C

Symulacje chłodzenia bezpośredniego odkuwek zo-
stały przeprowadzone z zastosowaniem modułu „Heat 
treatment” programu Qform3D. Wartości współczyn-
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Analiza mikrostruktury warstwy 
wierzchniej elementów silników lotniczych  

po eksploatacji
Celem pracy była analiza zjawisk zachodzących w war-

stwie wierzchniej komponentów silników lotniczych oraz 
pomocniczych jednostek zasilających (APU – Auxiliary Po-
wer Unit) po testach hamowni realizowanych przez firmę 
PBS Velka Bites w Czechach. Dotychczas Zakład Badań 
Właściwości i Struktury Materiałów realizuje we współ-
pracy z firmą PBS prace badawcze nad stopami żarowy-
trzymałymi oraz nowymi rodzajami pokryć zwiększających 
ich trwałość podczas eksploatacji w wysokiej temperaturze. 
W pracy wykorzystano wysokorozdzielczą mikroskopię ska-
ningowo transmisyjną oraz metodę Focused Ion Beam do 
analizy procesów utleniania wysokotemperaturowego w re-
alnych warunkach pracy silników. Wykazano zróżnicowa-
ny mechanizm degradacji warstwy wierzchniej łopatek od 
strony koryta oraz grzbietu. Ujawniono, że w obszarze kory-
ta, gdzie występuje większy przepływ gazów spalin z komo-
ry spalania procesowi utleniania towarzyszy osadzanie się 
na powierzchni łopatki m.in. Mg, Ca, Na i P. Pierwiastki 
te występują głównie w obszarach spinelu NiAl2O4 o poro-
watej strukturze, z którego zbudowana jest strefa zewnętrz-
na warstwy tlenkowej. Na powierzchni grzbietu zubożenie 
w Al doprowadziło do wzrostu tlenków Ni pod α-Al2O3 oraz 
odwarstwienia zewnętrznej strefy warstwy tlenkowej.

Słowa kluczowe: utlenianie wysokotemperaturowe, nad-
stopy niklu, powłoki ochronne

Analysis of the microstructure of the surface layer 
of aircraft engine components after use

The aim of the study was to analyse the phenomena oc-
curring in the surface layer of aircraft engine components 
and auxiliary power units (APUs) after tests at an engine 
test stand of the PBS Velka Bites in the Czech Republic. 
Up to now, the Department of Investigations of Properties 
and Structure of Materials has been working with PBS to 
develop high-temperature alloys and new coatings which 
increase their durability during high temperature applica-
tions. High resolution scanning transmission microscopy 
and the focused ion beam method were used to analyse 
high temperature oxidation processes under real operating 
conditions of engines. There was a varied mechanism of 
degradation of the top layer of the blades on the side of the 
trough and the back. It was revealed that in the trough 
area, where there is a greater flow of exhaust gases from the 
combustion chamber, the oxidation process is accompanied 
by the deposition of e.g. Mg, Ca, Na and P on the surface 
of the blade. These elements occur mainly in the areas of 
NiAl2O4 spinel with a porous structure, which forms the 
outer zone of the oxide layer. On the surface of the back, 
depletion of Al led to the growth of Ni oxides under α-Al2O3 
and the detachment of the outer layer of the oxide layer.

Keywords: high temperature oxidation, Ni superalloys, 
protective coatings

Wprowadzenie

Odporność na utlenianie wysokotemperaturowe ża-
rowytrzymałych nadstopów niklu determinowana jest 
zdolnością do tworzenia zwartej, przyczepnej i wolno 
wzrastającej warstwy tlenkowej Al2O3 [1, 2]. W więk-
szości przypadków zawartość 19÷22 at. % Al jest mi-
nimalnym poziomem wymaganym do selektywnego 

utleniania Al i tworzenia ochronnej warstewki Al2O3, 
hamującej rozrost tlenków innych metali. Dodatek 
10% mas. Cr obniża krytyczną zawartość Al nawet do 
5% [3]. W turbinach silników lotniczych, pracujących 
w bardzo wysokiej temperaturze, powstaje głównie 
tlenek α-Al2O3. W przypadku turbin stacjonarnych, 
pracujących w niższej temperaturze, mogą natomiast 
występować tlenki metastabilne. Silniki lotnicze cha-
rakteryzują się większą liczbą cykli termicznych, które 
są bardziej gwałtowne w porównaniu do turbin stacjo-
narnych. W rezultacie może dojść do odpadania war-
stwy tlenkowej powstałej na elemencie, która zostanie 
zastąpiona nową warstwą tlenkową, której skład fazo-
wy będzie zależał od składu chemicznego stopu podłoża 
oraz powłoki [4, 5].

Celem pracy była analiza zjawisk zachodzących 
w warstwie wierzchniej komponentów silników lotni-
czych oraz pomocniczych jednostek zasilających (APU 
– Auxiliary Power Unit) po testach hamowni realizo-
wanych przez firmę PBS Velka Bites z Czech. Bada-
nia te posłużą lepszemu zrozumieniu zjawisk towarzy-
szących procesom eksploatacji komponentów silników 
lotniczych, takich jak łopatki wirników oraz statorów 
turbin oraz określeniu roli, jaką odgrywają w nich po-
krycia ochronne.

Materiał, zakres i metodyka badań

Materiałem do badań były wirniki oraz koła turbiny 
wykonane z żarowytrzymałych stopów niklu, stosowa-
ne w silnikach produkowanym przez firmę PBS Velka 
Bites. Komponenty dostarczone zostały po eksploatacji 
i po testach na hamowni, które symulowały warunki 
pracy silnika. Zakres badań niniejszej pracy obejmo-
wał wykorzystanie wysokorozdzielczej transmisyjnej 
mikroskopii elektronowej (STEM) do analizy proce-
sów utleniania oraz przemian fazowych zachodzących 
w warstwie wierzchniej elementów z żarowytrzyma-
łych nadstopów niklu z powłokami aluminidkowymi po 
testach na hamowni przy maksymalnych parametrach 
pracy turbin. Badania mikrostruktury na przekroju 
poprzecznym próbki ze zgorzeliną powstałą podczas 
testu utleniania, przeprowadzono z wykorzystaniem 
wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu ska-
ningowo transmisyjnego (S/TEM) FEI TITAN 300-80 
wyposażonego w detektor EDS. Próbki do badań  
S/TEM przygotowano zgodnie z opracowaną metodyką 
wycinania oraz ścieniania z wykorzystaniem skupionej 
wiązki jonów – Focused Ion Beam (FIB).

Wyniki i ich dyskusja

Przeprowadzono szczegółową analizę STEM mikro-
struktury zgorzeliny powstałej na grzbiecie łopatki koła 
turbiny po eksploatacji. Na rys. 1 przedstawiono pano-
ramiczny obraz STEM-HAADF zgorzeliny z oznaczony-
mi fazami wchodzącymi w jej skład. Strefa zewnętrzna 
zgorzeliny zbudowana jest z trzech warstw: porowatej 
warstwy NiAl2O4 występującej na granicy rozdziału 
z atmosferą utleniającą, poniżej której występuje cią-
gła warstwa zbudowana z α-Al2O3. Na granicy roz-
działu z wewnętrzną strefą stwierdzono występowanie 
równoosiowych ziarn NiO, powstałych poniżej α-Al2O3 
prowadzących do odwarstwienia zewnętrznej strefy 
zgorzeliny od podłoża. Na granicy strefy zewnętrznej 
oraz wewnętrznej, w obszarach, w których nie nastąpi-
ło pomiędzy nimi rozwarstwienie, stwierdzono naprze-
mienne występowanie ciągłej warstwy α-Al2O3 / NiO-
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NiAl2O4 / α-Al2O3. Wskazuje to na chwilowe i lokalne 
zubożenie warstwy wierzchniej utlenianej łopatki w Al, 
na skutek czego nastąpił wzrost tlenków NiO-NiAl2O4, 
zawierających również Cr.

Zgorzelina, która powstała na powierzchni koryta ło-
patki podczas eksploatacji charakteryzuje się grubością 
około 5,5 µm (Rys. 2). W jej skład wchodzi zewnętrzna 
strefa o grubości do około 4,5 µm, w której występują 
porowate tlenki NiAl2O4. Strefa wewnętrzna o grubości 
około 1 µm zbudowana jest z ciągłej warstwy α-Al2O3. 
W odróżnieniu od zgorzeliny powstałej na grzbiecie ło-
patki, nie stwierdzono występowania naprzemiennych 
stref α-Al2O3 / NiO / NiAl2O4 / α-Al2O3. W porównaniu 
do zgorzeliny powstałej na grzbiecie łopatki stwierdzo-
no większy stosunek grubości strefy zewnętrznej do 
wewnętrznej. Jest to bezpośrednio związane z większą 
ilością tlenków przejściowych, m.in. NiAl2O4 i świadczy 
o ich niezahamowanym rozroście. Ujawniona porowa-
ta mikrostruktura strefy zewnętrznej może świadczyć 
również o jej niskich właściwościach ochronnych. Po-

nadto, analiza rozmieszczenia pierwiastków na prze-
kroju poprzecznym zgorzeliny ujawniła występowanie 
w strefie zewnętrznej Mg, Na i Ca pochodzących naj-
prawdopodobniej z atmosfery i spalin, ponieważ pier-
wiastki te nie występują w stopie podłoża. Stwierdzono 
także obecność amorficznych tlenków Si-O, również po-
chodzących najprawdopodobniej z gazów w turbinie.

Podsumowanie  

Na podstawie przeprowadzonych badań określono 
różnice w procesach utleniania zachodzących na po-
wierzchni łopatek turbiny od strony koryta oraz grzbie-
tu. Wykazano, że w obszarze koryta, gdzie występuje 
większy przepływ spalin z komory spalania procesowi 
utleniania towarzyszy osadzanie się na powierzchni 
łopatki m.in. Mg, Ca, Na i P. Pierwiastki te występu-
ją głównie w obszarach spinelu NiAl2O4 o porowatej 
strukturze, z którego zbudowana jest strefa zewnętrz-
na warstwy tlenkowej. Na powierzchni grzbietu zubo-
żenie w Al doprowadziło do wzrostu tlenków Ni pod 
α-Al2O3 oraz odwarstwienia zewnętrznej strefy war-
stwy tlenkowej.

Przeprowadzone badania pozwolą na lepsze zrozu-
mienie zjawisk towarzyszących procesom eksploatacji 
komponentów silników lotniczych, takich jak łopatki 
wirników oraz statorów turbin oraz określeniu roli, 
jaką odgrywają w nich pokrycia ochronne. Zostaną one 
wykorzystane w realizacji prac badawczych z przemy-
słem lotniczym dotyczących rozwoju technologii wy-
twarzania powłok ochronnych.
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Rys. 1. Obraz STEM-HAADF mikrostruktury na przekroju poprzecznym zgorzeliny powstałej na grzbiecie łopatki koła tur-
biny silnika APU podczas eksploatacji
Fig. 1. STEM-HAADF image of the microstructure on a cross section of a scale formed on the back of the blade of an APU 
engine turbine wheel during operation

Rys. 2. Obraz STEM-DF mikrostruktury na przekroju po-
przecznym zgorzeliny powstałej na korycie łopatki koła 
turbiny silnika APU podczas eksploatacji
Fig. 2. STEM-DF image of the microstructure on a cross 
section of a scale formed on the trough of the blade of an 
APU engine turbine wheel during operation
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Opracowanie charakterystyk 
eksploatacyjnych nowej klasy stali 

konstrukcyjnej z glinem
Celem pracy było wyznaczenie wybranych właściwości 

mechanicznych, technologicznych oraz eksploatacyjnych 
nowoopracowanych stali konstrukcyjnych zawierających 
glin w ilości 3÷4% i węgiel w przedziale 0,17÷0,32% C. 
Do temperatury 500°C stale z glinem charakteryzują się 
podobną odpornością na oddziaływanie wysokiej tempera-
tury jak stale o podwyższonej odporności ogniowej. Brak 
całkowitej przemiany fazowej w stalach z glinem skutkuje 
w trakcie spawania tworzeniem się w SWC struktury zło-
żonej z osnowy ferrytycznej, która przyczynia się do zmniej-
szenia gradientu właściwości mechanicznych.

Słowa kluczowe: stal z glinem, obróbka cieplno-plastycz-
na, analiza ilościowa, spawalność stali, właściwości me-
chaniczne

Development of operational characteristics  
of a new structural steel grade with aluminium

The aim of the study was to determine the selected me-
chanical, technological and operational properties of newly 
developed structural steels containing 3÷4% of aluminium 
and coal in the range of 0.17÷0.32% C. Up to 500°C, steels 
containing aluminium are characterised by similar re-
sistance to high temperature as steels with increased fire 
resistance. The lack of complete phase transition in steels 
containing aluminium results in the formation of a struc-
ture composed of a ferritic matrix in HAZ during welding, 
which contributes to the reduction of mechanical properties 
gradient.

Keywords: aluminium alloyed steel, thermo-mechanical 
treatment, quantitative analysis, steel weldability, mecha-
nical properties

Wprowadzenie

Tematyka pracy jest kontynuacją problematyki ba-
dawczej realizowanej w Instytucie Metalurgii Żelaza 
w zakresie badań podstawowych i badań półprzemy-
słowych, dotyczącej rozwoju nowej klasy stali kon-
strukcyjnych zawierających jako główny pierwiastek 
stopowy glin w ilości do ok. 8% [1, 2]. Wyniki dotych-
czasowych badań wskazują, że stale konstrukcyjne 
z dodatkiem glinu o drobnoziarnistej, pasmowej lub 
lamelarnej strukturze wykazują wysokie właściwości 
wytrzymałościowe oraz dobrą plastyczność. W pracy 
podjęto zagadnienia dotyczące kształtowania metodą 
przeróbki cieplno-plastycznej wielofazowych struktur 
o pasmowym rozmieszczeniu składników w stalach 
o różnej zawartości węgla (0,17÷0,32%) oraz glinu 
(3÷4%), z zastosowaniem schematów odkształceń moż-
liwych do zrealizowania w warunkach przemysłowych 

walcowni. Celem pracy było zbadanie przemian fazo-
wych i zmian strukturalnych zachodzących w nowo-
opracowanych stalach oraz określenie ich właściwości 
mechanicznych. Istnieją podstawy wskazujące, iż stale 
z glinem mogą wykazywać dobrą odporność na oddzia-
ływanie podwyższonej temperatury, przejawiającą się 
w tych warunkach wysoką stabilnością i spowolnionym 
spadkiem w czasie właściwości wytrzymałościowych. 
Cecha ta jest pożądana w przypadku materiałów kon-
strukcyjnych stosowanych np. na elementy nośne kon-
strukcji budowli o wyższych wymaganiach odnośnie do 
bezpieczeństwa pożarowego (np. hale produkcyjne, ma-
gazyny, hale sklepowe). Głównym celem proponowanej 
pracy było wyznaczenie właściwości technologicznych 
i eksploatacyjnych – w tym ocena podatności do spawa-
nia – nowej klasy stali konstrukcyjnej, w warunkach 
oddziaływania podwyższonej temperatury.

Materiał,  zakres i metodyka badań

Badania przeprowadzono na trzech wytopach labora-
toryjnych stali z glinem oznaczonych jako D3, D4 oraz 
P wytopionych w próżni i odlanych w atmosferze powie-
trza oraz na stali B3 odlanej w próżni. Składy chemicz-
ne badanych materiałów przedstawiono w tabeli 1. 

Zakres pracy obejmował:
opracowanie składów chemicznych i wykonanie wyto- –
pów laboratoryjnych stali na bazie układu Fe-(0,15÷ 
0,35%C)-(3÷4%Al)+(1,7%Mn),
przeprowadzenie badań dylatometrycznych i obróbki  –
cieplnej w celu zbadania zakresów temperaturowych 
przemian fazowych oraz opracowanie charakterysty-
ki struktury stali dla różnych parametrów wygrze-
wania i chłodzenia,
zaprojektowanie parametrów odkształceniowo – tem- –
peraturowo – czasowych oraz przeprowadzenie prób 
walcowania na gorąco płaskowników w linii LPS/B,
przeprowadzenie badań strukturalnych i wtrąceń  –
niemetalicznych oraz wyznaczenie właściwości me-
chanicznych materiałów w podwyższonej temperatu-
rze i w temperaturze otoczenia,
przeprowadzenie prób przetapiania stali z glinem  –
wiązką elektronów oraz wykonanie badań metalo-
graficznych i pomiarów twardości próbek w strefach 
przetopu i oddziaływania ciepła.

Wyniki i ich dyskusja

Stal w stanie po skrzepnięciu charakteryzuje się 
strukturą dendrytyczną, w której dendryty o wymia-
rach do kilku milimetrów stanowią wysokotempera-
turowy ferryt δ, natomiast przestrzenie międzyden-
drytyczne są obszarami występowania w wysokiej 
temperaturze pierwotnego austenitu, który w wyniku 
powolnego chłodzenia ulega przemianie w mieszaninę 
perlitu oraz ferrytu α.

Tabela 1. Analiza kontrolna składu chemicznego badanych stali z glinem
Table 1. Follow-up of chemical composition of the investigated steels with aluminium

Lp. Oznaczenie 
stali 

Zawartości pierwiastków, % masowy

C Mn Si P S Al Cr Cu Sn

1 B3 0,30 1,72 0,30 0,009 0,010 3,0 - <0,02 <0,01

2 D3 0,17 1,72 0,34 0,008 0,007 2,97 - <0,02 <0,01

3 D4 0,32 1,66 0,33 0,008 0,009 3,90 - <0,02 <0,01

4 P 0,28 1,67 0,70 0,008 0,008 2,98 0,49 <0,02 <0,01
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Na podstawie badań dylatometrycznych oraz obró-
bek cieplnych wyznaczono temperatury krytyczne przy 
nagrzewaniu oraz udziały fazowe ferrytu i austenitu 
powyżej temperatury Ac1. Badane stale w wysokiej tem-
peraturze nie podlegają całkowitej przemianie fazowej 
α→γ i w analizowanym zakresie temperatury wygrze-
wania > Ac1 charakteryzują się strukturą dwufazową, 
o zróżnicowanym – w zależności od zawartości węgla 
i glinu – udziale austenitu (Vγ = 50÷80%). Opracowa-
no zakresy temperaturowe przemian fazowych auste-
nitu oraz wyznaczono udziały i morfologię składników 
struktury powstałej w trakcie ciągłego chłodzenia z za-
kresu dwufazowego.

Wyniki badań były podstawą do zaprojektowania pa-
rametrów nagrzewania oraz obróbki cieplno-plastycz-
nej próbek stali z glinem. Odkształcenie plastyczne 
realizowano gniotami 20÷30-procentowymi w tempe-
raturze > Ac1, tj. w zakresie stabilności faz ferrytu i au-
stenitu. Zróżnicowano szybkość chłodzenia próbek po 
odkształceniu, co pozwoliło na wywołanie określonych 
przemian fazowych oraz zbadanie wpływu powstałej 
struktury na właściwości mechaniczne stali. Mate-
riały charakteryzują się pasmową strukturą złożoną 
z osnowy ferrytu wysokotemperaturowego δ, w której 
rozmieszczone są wyspowo lub lamelarnie obszary zło-
żone z produktów rozpadu austenitu. Udział wysp pier-
wotnego austenitu w strukturze stali uzależniony jest 
od ich składu chemicznego – głównie zawartości węgla 
i glinu. Cechy morfologiczne oraz sposób rozmieszcze-
nia występujących w stalach po przeróbce plastycznej 
składników strukturalnych wynikają z budowy ich 
struktury pierwotnej. W materiale, w obszarach przy-
powierzchniowych walcowanych płaskowników, które 
ulegają w mniejszym stopniu odkształceniu plastycz-
nemu w stosunku do pozostałej objętości, w struktu-
rze wyróżnić można obszary stanowiące silnie zdefor-
mowane i wydłużone w kierunku płynięcia fragmenty 
dendrytów. Z badań wynika, iż w stalach tych wzrost 
jednorodności rozmieszczenia składników struktury 
wymaga zastosowania dużego stopnia przerobu oraz od-
powiedniego doboru zakresu temperaturowego wygrze-
wania oraz parametrów odkształcenia plastycznego. 

Właściwości mechaniczne stali w temperaturze 
otoczenia zmieniają się istotnie w zależności od za-
stosowanych warunków chłodzenia po odkształceniu 
i finalnej struktury materiału. Dla stali o strukturze 
ferrytyczno-perlitycznej, uzyskano granicę plastycz-
ności na poziomie około Re = 500 MPa, wytrzymałość 
na rozciąganie około Rm = 700 MPa oraz wydłużenie  
A = 17%. Najwyższą wytrzymałość Rm = 1078 MPa oraz 
jednocześnie najniższą wartość wydłużenia A = 5,9% 
uzyskano dla stali o strukturze ferrytyczno-martenzy-
tycznej. 

Rezultaty badań właściwości mechanicznych w pod-
wyższonej temperaturze wskazują, iż stal z glinem wy-
kazuje mniejszy spadek granicy plastyczności wraz ze 
wzrostem temperatury, w porównaniu z klasycznymi 
stalami konstrukcyjnymi. Stal zawierająca 3% glinu do 
temperatury 500°C zachowuje do 85% wartości granicy 
plastyczności, jaką wykazuje w temperaturze otocze-
nia. Badana stal w zakresie temperatury 20÷500°C, 
wykazuje podobną odporność na oddziaływanie wyso-
kiej temperatury jak stal o podwyższonej odporności 
ogniowej [3]. W temperaturze 600°C charakteryzuje 
się najwyższą granicą plastyczności w porównaniu ze 
stalami konstrukcyjnymi, o zbliżonych właściwościach 

mechanicznych w temperaturze otoczenia. Zgodnie 
z najbardziej restrykcyjnymi zaleceniami projektowy-
mi [4] stale o podwyższonej odporności ogniowej powin-
ny cechować się przez krótki okres czasu w temperatu-
rze około 600°C granicą plastyczności na poziomie nie 
mniejszym niż 2/3 wartości Re, określonej w tempera-
turze otoczenia. Stale z glinem wykazują taki stosunek 
w temperaturze około 500°C. 

Wstępną ocenę podatności do spawania stali prze-
prowadzono stosując metodę przetapiania materiału 
wiązką elektronów w próżni. W obszarach przetopień 
oraz w otaczających je strefach nie stwierdzono wystę-
powania pęknięć wynikających z występowania dużych 
naprężeń strukturalnych lub cieplnych. W strefie prze-
topienia oraz w linii wtopienia nie stwierdzono wystę-
powania wtrąceń niemetalicznych czy pustek, które 
mogłyby wpłynąć na pogorszenie właściwości materia-
łu. Stale w obszarze przetopienia charakteryzują się 
strukturą dendrytyczną z zarysowanymi granicami 
ziarn słupkowych. W obszarze przetopienia struktu-
ra złożona jest z mieszaniny ferrytu oraz w obszarach 
międzydendrytycznych z bainitu i martenzytu. W stre-
fie wpływu ciepła uzyskano strukturę ferrytyczno-mar-
tenzytyczną. 

Podsumowanie

W odróżnieniu od konwencjonalnych stali, w stalach 
z glinem w wyniku zajścia niepełnej przemiany fazowej 
w strefie wpływu ciepła struktura złożona jest z osnowy 
ferrytycznej, która wpływa na poprawę plastyczność 
i przyczynia się do zmniejszenia gradientu właściwo-
ści mechanicznych. Wyniki badań właściwości mecha-
nicznych wskazują, iż stal z glinem wykazuje mniejszy 
spadek granicy plastyczności wraz ze wzrostem tempe-
ratury, w porównaniu z klasycznymi stalami konstruk-
cyjnymi. Do temperatury 500°C charakteryzuje się 
podobną odpornością na oddziaływanie wysokiej tem-
peratury do stali o podwyższonej odporności ogniowej. 
Uzupełnienie składu chemicznego stali z glinem o mi-
krododatki opóźniające spadek Re z podwyższaniem 
temperatury (np. Nb), stwarza możliwości otrzymania 
materiału konstrukcyjnego o jeszcze wyższej odporno-
ści na podwyższoną temperaturę. Rezultaty pracy sta-
nowią podstawę do opracowania technologii produkcji 
w skali przemysłowej wybranego asortymentu wyro-
bów z nowej grupy wielofazowych stali konstrukcyj-
nych przeznaczonych m.in. na elementy konstrukcyjne 
w budownictwie.
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Badania przemian fazowych 
w wielofazowych stalach konstrukcyjnych 

przy wykorzystaniu możliwości 
nowoczesnego dylatometru 

odkształceniowego
Głównym celem pracy było przeprowadzenie badań wielo-

fazowych stali konstrukcyjnych, w tym przemian fazowych 
oraz właściwości mechanicznych przy temperaturach w za-
kresie przeróbki plastycznej na gorąco za pomocą nowocze-
snego dylatometru odkształceniowego. Przetestowano moż-
liwości badawcze dylatometru DIL805A/D/T w zakresie 
badania przemian fazowych austenitu nieodkształconego 
i odkształconego, w obszarze obróbki podzerowej, badania 
rekrystalizacji metodą relaksacyjną, śledzenia przebiegu 
procesów wydzielania węglików w uprzednio zahartowa-
nej stali narzędziowej, wyznaczania współczynnika roz-
szerzalności liniowe, a także badań zmęczenia cieplnego 
i/lub cieplno-mechanicznego. Porównano wyniki oceny 
temperatury: Ac1, Ac3 i Ms na podstawie pomiaru kontakto-
wego czujnikiem LVDT i bezstykowego za pomocą czujnika 
optycznego (lasera).

Słowa kluczowe: stal, przemiana fazowa, dylatometr

Investigation of phase transformations in multi-
phase structural steels with the use of a modern 

deformation dilatometer

The main objective of the study was to conduct an inves-
tigation of multi-phase structural steels, including phase 
transformations and mechanical properties at hot work-
ing temperatures using a modern deformation dilatometer. 
The testing capabilities of DIL805A/D/T dilatometer were 
verified in the field of phase transformations investigation 
of undeformed and deformed austenite, in the area of sub-
zero treatment, recrystallisation studies with the use of the 
relaxation method, tracking the course of carbides precipi-
tation in previously quenched tool steels, determination of 
linear expansion coefficient, and studies on thermal and/
or thermomechanical fatigue. The results of temperature 
evaluation for: Ac1, Ac3 and Ms were compared based on 
contact measurement with LVDT and contactless measure-
ment with an optical sensor (laser).

Keywords: steel, phase transformation, dilatometer

Wprowadzenie

Od roku 1993 w Instytucie Metalurgii Żelaza do 
badań przemian fazowych wykorzystywany jest dyla-
tometr odkształceniowy DIL805A/D, który poddany 
został gruntownej modernizacji w 2005 roku. Jednak-
że opcja odkształcenia zmodernizowana została tylko 
częściowo. W 2015 roku podjęto decyzję zakupu nowego 
dylatometru odkształceniowego. Analiza „state of the 
art” dostępnych na rynku dylatometrów, a także prze-

prowadzone testy przed i podczas procesu przetargo-
wego pokazały, że nowe urządzenie pozwoli znacząco 
zwiększyć dokładność otrzymywanych wyników, a tak-
że rozszerzyć możliwości badawcze w zakresie sposo-
bów obróbki cieplnej, jak i odkształcania materiałów. 
Zakupiony przez Instytut dylatometr został urucho-
miony w kwietniu 2016 r.

Celem pracy było przeprowadzenie badań wielofazo-
wych stali konstrukcyjnych, w tym przemian fazowych 
oraz właściwości mechanicznych przy temperaturach 
w zakresie przeróbki plastycznej na gorąco za pomocą 
nowoczesnego dylatometru odkształceniowego. Celem 
szczegółowym pracy było opanowanie wszystkich moż-
liwości badawczych nowego dylatometru. 

Zakres pracy obejmował:
Przygotowanie programu badań dylatometrycznych •	
uwzględniającego wszystkie dostępne opcje nowego 
dylatometru.
Opracowanie modułu importu danych z nowego dy-•	
latometru do autorskiego programu DIL805_Analy-
sis_Software.
Przeprowadzenie testów weryfikujących praktyczne •	
zakresy zmienności parametrów: grzania, odkształ-
cenia, chłodzenia oraz cykli cieplno-mechanicznych, 
w tym weryfikacji badań rekrystalizacji metodą 
relaksacji naprężeń.
Opanowanie metodyki wyznaczania współczynnika •	
rozszerzalności liniowej (wyznaczenie krzywej kali-
bracyjnej).
Ocena porównawcza wyników wyznaczania tem-•	
peratur krytycznych oraz Ms i Mf z zastosowaniem 
układów optycznego i LVDT dla nowego i starego dy-
latometru.

Materiał, zakres i metodyka badań

Do przeprowadzenia testów wybrano materiał stal 
niskostopową oznaczoną S438, a do testów wydzielania 
zahartowane próbki stali 40H3M3V. Skład chemiczny 
przedstawiono w tabeli 1.

Zakres badań obejmował przeprowadzenie testów 
według specyfikacji i o oznaczeniach podanych dalej. 

Symbol testu Opis testu 
Q1 Obróbka cieplna – maksymalna szybkość 

(nieliniowa) nagrzewania i chłodzenia 
Q2 Obróbka cieplna – maksymalna szybkość 

(liniowa) nagrzewania i chłodzenia 
Q3-S Obróbka podzerowa 
Q4 Badania rozszerzalności cieplnej
Q5 Symulacja złożonej obróbki cieplnej
C1 Ściskanie – maksymalne odkształcenie
C2 Ściskanie – minimalny odstęp czasowy
C3 Ściskanie – relaksacja naprężeń 
T1 Rozciąganie – maksymalne odkształcenie
T2 Zmęczenie cieplne
T3 Zmęczenie mechaniczne

Tabela 1. Skład chemiczny badanych próbek,% wag.
Table 1. Chemical composition of tested samples, wt % 

C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu Alcal V Nb Ti N, ppm
S438 0,39 1,53 0,26 0,011 0,006 0,42 0,015 0,014 0,024 0,090 0,039 0,011 105

40H3M3V* 0,36 0,65 0,4 0,02 0,018 2,6 2,2 0,013 1,05 156

50CrMo4 0,54 0,60 0,25 1,12 0,21

SS-716 0,34 0,55 0,34 0,014 0,001 13,35 0,13 1,02 0,05 0,010 0,01

AISI 9310 0,11 0,57 0,26 0,005 0,003 1,35 3,13 0,11 0,062 0,040 0,01 0,002 98

*materiał zastosowany w teście Q4 – stan zahartowany.
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Badania przeprowadzono za pomocą dylatometru 
DIL805A/D/T (TA Instruments, Rys. 1), wyposażonych 
w głowicę pomiarową typu LVDT i optyczny (laserowy), 
bezstykowy system pomiarowy. 

Wyniki i ich dyskusja

Równolegle z przeprodwadzonymi badaniami opraco-
wano moduł importu danych z nowego dylatometru do 
autorskiego oprogramowania DIL805_Analysis_Soft-
ware. Moduł pozwala na import i analizę danych zapi-
sanych w głównych plikach doświadczeń. Najważniej-
sze parametry w badaniach przemian fazowych meto-
dą dylatometryczną to zmiana długości i/lub średnicy 
w funkcji temperatury. 

Przeprowadzono wszystkie zaplanowane testy. Po-
twierdzono dotrzymanie założonych parametrów. 
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano kilka wy-
branych przykładów. 

Opcje obróbki podzerowej przetestowano w ramach 
testu Q3-S. Założona szybkość chłodzenia wynosiła 
20°C/s i była dobrze kontrolowana do temperatury ok. 
65°C, potem stopniowo zmniejszała się wraz ze spad-
kiem temperatury osiągając wartość ok. 5,5 K/s bli-
skiej -80°C. W teście uzyskano minimalną temperaturę 
-140°C (133 K). Otrzymano również satysfakcjonujące 
wyniki izotermicznego wymrażania przy temperaturze 
-100°C (173 K). Temperaturę kontrolowano w prze-
dziale ±0,3°C.

Test Q4 – badania rozszerzalności cieplnej i proce-
sów wydzieleniowych przeprowadzono na zahartowa-
nej próbce stali 40H3M3V – w której w czasie wolnego 
nagrzewania następuje zjawisko odpuszczania. Ujaw-
nienie procesów wydzieleniowych następuje po zróż-
niczkowaniu krzywej dylatacyjnej.

Test Q5 – symulacja złożonej obróbki cieplnej – miał 
zademonstrować użyteczność urządzenia do przepro-
wadzania symulacji złożonych procesów obróbki ciepl-
nej. Odwzorowanie założonego schematu obróbki ciepl-
nej było bardzo dobre za wyjątkiem etapu chłodzenia 
do izotermicznego odcinka przy temperaturze 400°C 
(673 K). Chwilowe przechłodzenie wyniosło 8°C.

Test C2 – ściskanie podwójne – polegał na wykaza-
niu, że zadeklarowany minimalny czas pomiędzy dwo-
ma kolejnymi odkształceniami nie przekracza 60 ms, 

przy spełnieniu założonych warunków odkształcenia: 
dwa odkształcenia logarytmiczne po 0,5 (całkowite 
1,0), przy utrzymaniu każdorazowo prędkości odkształ-
cenia 10 s-1. Uzyskano wynik lepszy od deklarowanego 
– 46 ms.

Test T2 – zmęczenia cieplnego – przeprowadzono 
na próbkach stali S438 [1], przy zastosowaniu cykli 
±100°C, tj. w zakresie temperatur 650÷750°C. Urzą-
dzenie pozwala wykonać maksimum 1000 cykli, re-
alizowanych bez wstępnego odkształcenia, ponieważ 
generator cykli cieplnych znajduje się w opcji standar-
dowej. Przed rozpoczęciem cykli próbkę nagrzano do 
temperatury 700°C.

Test T3 – zmęczenia mechanicznego wykonano 
przy temperaturze 550°C z obciążeniem cyklicznym 
±2 kN. Przeprowadzone testy pokazały, że dylatometr  
DIL805A/D/T jest w stanie realizować cykle zmęczenia 
mechanicznego przy zadanej temperaturze. 

W toku realizacji bieżących prac badawczych opano-
wano trzy rodzaje doświadczeń przeprowadzanych na 
próbkach płaskich. Badania przeprowadzono na prób-
kach nieobciążonych (próbki odniesienia) jak i obciążo-
nych wstępnie – 8 MPa. Jednym z interesujących wy-
ników pracy było porównanie wpływu zastosowanego 
obciążenia na przebieg przemian fazowych, czyli efekt 
tzw. „transformation plasticity”. 

W kolejnym etapie (chłodzenia końcowego) program 
rozszerzono poprzez zastosowanie cyklicznego obcią-
żenia na etapie chłodzenia do temperatury otoczenia 
(symulacja prostowania blachy). W trakcie zastosowa-
nych cyklicznych obciążeń próbkę chłodzono z zadaną 
stałą szybkością. Wykonano dwa warianty obciążenia, 
a mianowicie cykle z ustalonym odkształceniem roz-
ciągającym 3% oraz naprzemiennym odkształceniem 
±3%. Próby przeprowadzono na próbkach odpowiednio 
ze stali SS-716 i 50CrMo4. 

Metodyka wyznaczania współczynnika 
rozszerzalności liniowej

Standaryzowaną metodę wyznaczania współczyn-
nika rozszerzalności liniowej materiałów za pomocą 
dylatometru z popychaczami kwarcowymi stanowi 
norma ASTM E228-11 [2] (brak odpowiednika ISO). 
W przypadku dylatometru DIL805A/D/T, układ do po-
miaru współczynnika rozszerzalności liniowej wymaga 
z jednej strony zastosowania głowicy pomiarowej o do-
brej rozdzielczości, z drugiej zaś zastosowania układu 
pomiarowego w maksymalnym stopniu eliminującego 
jego nagrzewanie. Zastosowano układ pomiarowy w po-
staci „ramy kwarcowej” i głowicy o rozdzielczości teore-
tycznej 10 nm. 

Od strony doświadczalnej metodyka wymaga prze-
prowadzenia dwóch doświadczeń z wykorzystaniem 
tego samego programu, a mianowicie pierwszy pole-
ga na wykorzystaniu jako próbki materiału odniesie-
nia (tzw. Calibration test), w tym przypadku platyny, 
w drugim zaś próbkę stanowi materiał badany. W efek-
cie obróbki danych otrzymujemy skorygowaną krzywą 
dylatometryczną, która podlega dalszej standardowej 
analizie. Procedura korygowania krzywej doświadczal-
nej jest spójna z wytycznymi normy [2].

Rys. 1. Widok ogólny dylatometru DIL805 A/D/T z głowicą 
pomiarową typu LVDT oraz laserowym systemem pomia-
rowym (TA Instruments, fot. własna)
Fig. 1. General view of the DIL805 A/D/T dilatometer with 
an LVDT measuring head and a laser measurement system 
(TA Instruments, own pic.)
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Ocena porównawcza wyników wyznaczania 
temperatur krytycznych oraz Ms i/lub Mf 
z zastosowaniem układów optycznego i LVDT

Badania rozpoczęto od wyznaczenia temperatur kry-
tycznych różnych stali. Temperatury krytyczne Ac1*, 
Ac3* (*2,5°C/min) dla stali 35HGS wynosiły: 
 Ac1*= 762°C;    Ac3*= 834°C, 
a wg czujnika laserowego: 
 Ac1*= 762°C;    Ac1*= 835°C.

Otrzymane wyniki dla serii 10 próbek stali 35HGS 
świadczą o tym, że wartości wyznaczone za pomocą obu 
czujników – LVDT i laserowego są spójne i nie różnią 
się istotnie (przy α	= 0,01) dla temperatury Ac1 i były 
istotnie niższe dla temperatury Ac3, w przypadku czuj-
nika laserowego. 

Wyznaczone wartości temperatury Ms wykazują na-
stępującą prawidłowość. Temperatury wyznaczone na 
podstawie termoelementu TC1 były na ogół tym wyż-
sze, im większa była szybkość chłodzenia. Wartości 
wyznaczone na podstawie danych zarejestrowanych 
z czujnika laserowego były ogólnie niższe niż z czujni-
ka LVDT.

Podsumowanie

Zakup nowego dylatometru DIL805A/D/T w odniesie-
niu do dotychczas użytkowanego w Instytucie urządze-
nia nie tylko spowodował zwiększenie możliwości ba-
dawczych w zakresie poprawy osiąganych parametrów 
w opcji odkształcenia, ale przede wszystkim otworzył 
nowe, niedostępne dotąd techniki badawcze. Do naj-
istotniejszych zmian zaliczyć można zwiększenie mak-
symalnej prędkości odkształcenia z 2 s-1 do 20 s-1. Osią-
gnięto lepszy niż zakładano minimalny czas pomiędzy 
dwoma odkształceniami przy osiągnięciu zakładanych 
parametrów odkształcenia – 46 ms. Znaczącą poprawę 
zauważono w opcji niskotemperaturowej. Wprawdzie 
uzyskano podczas chłodzenia „tylko” -140°C, ale prze-
bieg chłodzenia w całym zakresie był dobrze kontrolo-
wany, a utrzymanie zadanej temperatury (-100°C) było 
regulowane z precyzją ±0,3°C. Dylatometr pozwala ba-
dać postęp rekrystalizacji metodą relaksacyjną (opcja 
dotychczas niedostępna).

Nową jakość stanowi w dylatometrze DIL805A/D/T 
opcja rozciągania. Badania z wykorzystaniem tej opcji 
można prowadzić na próbkach płaskich jak i okrągłych. 
Zatem możliwe jest prowadzenie badań na próbkach 
pobranych nie tylko z prętów ale i z blach. 

Wraz z urządzeniem zakupiono oprogramowanie 
sterujące o możliwości generowania cykli cieplnych 
i mechanicznych przy zadanej temperaturze. Te nowe 
możliwości pozwalają wzbogacić badania materiałów 
pracujących pod obciążeniem mechanicznym i ciepl-
nym (narzędzia, elementy konstrukcji energetycznych, 
silniki lotnicze itp.). Maksymalna liczba cykli cieplnych 
i/lub mechanicznych wynosi 1000.

Nowy dylatometr umożliwia przeprowadzanie symu-
lacji złożonych procesów obróbki cieplnej jak i cieplno-
plastycznej. Nowością w tym zakresie była symulacja 
ciągłej obróbki cieplnej blach poddanych naciągowi 
z naprężeniem 8 MPa. Przy okazji badań prowadzonych 
w ramach projektu finansowanego przez RFCS spraw-
dzono, z pozytywnym skutkiem, możliwość badania 
tzw. „transformation plasticity”. Rozszerzeniem wspo-
mnianych badań było prowadzenie podczas chłodzenia 

końcowego cyklicznego odkształcenia, które miało za 
zadanie symulowanie procesu prostowania blachy.

Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności linio-
wej to również nowe możliwości badawcze dylatometru 
DIL805A/D/T. W ramach pracy opanowano metodykę 
wyznaczania współczynnika rozszerzalności liniowej 
z wykorzystaniem dostarczonego razem ze stosownym 
oprzyrządowaniem oprogramowania. Ponieważ do-
świadczenia przeprowadzono na zahartowanych prób-
kach stali 40H3M3V, zatem możliwe było równoczesne 
zbadanie możliwości nowego dylatometru w zakresie 
badania procesów wydzieleniowych. 

Bezdotykowy pomiar zmian średnicy próbki pod-
czas nagrzewania i/lub chłodzenia stanowi nowość. 
Wykorzystanie jednoczesnego pomiaru zmian długości 
i średnicy próbki to możliwości badania „transforma-
tion plasticity”, ale też poprawa dokładności wyznacza-
nej temperatury początku i końca przemiany. Ogólnie 
stwierdzono, że temperatury krytyczne wyznaczane za 
pomocą systemu optycznego w miejscu pomiaru tempe-
ratury mają wartości niższe w porównaniu do tradycyj-
nie stosowanego czujnika LVDT.
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Numeryczna symulacja powstawania 
ferrytu bainitycznego oraz Widmanstättena 

w procesie wytwarzania stali FB 
dla przemysłu samochodowego 

z wykorzystaniem modeli dyskretnych
Celem pracy było zbudowanie modelu numerycznego 

w mezoskali umożliwiającego symulowanie procesu prze-
miany fazowej austenitu w ferryt bainityczny i/lub Wid-
manstättena zachodzącej podczas wytwarzania stali dla 
przemysłu samochodowego. W trakcie realizacji tego celu 
rozwinięto narzędzie do modelowania przemian fazowych 
w mezoskali, jakim jest program komputerowy zawierający 
implementację dyskretnego modelu opartego na metodzie 
automatów komórkowych (z ang. Cellular Automata, CA). 
Opracowany model służy do symulacji przemian fazowych 
w dwóch wymiarach wraz z termodynamicznymi założe-
niami sterującymi kinetyką tych procesów. Model zawiera 
deterministyczne rozwiązania do wyznaczania krzywizn 
granic ziarn, orientacji krystalograficznych oraz rozwiąza-
nie dyfuzji węgla zgodnie z I i II prawem Ficka. W modelu 
CA wprowadzono pod-modele opisujące uprzywilejowaną 
dyfuzję węgla po granicach ziarn oraz dyfuzję wzdłuż dys-
lokacji. Uwzględniono jednocześnie efekt Gibbsa-Thom-
sona, który wpływa bezpośrednio na warunki równowagi 
w granicy międzyfazowej.

Słowa kluczowe: przemiany fazowe, automaty komórko-
we, stal ferrytyczno-bainistyczna, modelowanie w mezo-
skali, dyfuzja węgla
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Numerical simulation of the formation of bainitic 
and Widmanstätten ferrite in the FB steel 

manufacturing process for the automotive industry 
with the use of discrete models

The aim of the study was to develop a numerical model 
in mesoscale enabling the simulation of austenite phase 
transition into bainitic and/or Widmanstätten ferrite, oc-
curring during the manufacture of steel for the automo-
tive industry. In the course of this goal, a tool for phase 
transition modelling in mesoscale, a computer program 
containing an implementation of a discrete model based 
on the Cellular Automata (CA) method, was developed. 
The developed model is used to simulate phase transitions 
in two dimensions together with thermodynamic assump-
tions controlling the kinetics of these processes. The model 
contains deterministic solutions for determining grain 
boundary curves, crystallographic orientation and carbon 
diffusion according to Fick’s first and second law. The CA 
model includes sub-models describing privileged carbon 
diffusion across grain boundaries and diffusion along dis-
locations. At the same time, Gibbs-Thomson effect, which 
directly effects balance conditions at interface, was taken 
into account.

Keywords: phase transformations, cellular automata, 
ferritic-bainitic steel, modelling at mesoscale, carbon dif-
fusion

Wprowadzenie

Kontrolowanie postępu przemian fazowych i tym 
samym rozwoju mikrostruktury ma szczególne zna-
czenie w procesach wytwarzania stali dla przemysłu 
samochodowego. Stale ferrytyczno-bainityczne (ang. 
Ferritic-Bainitic, FB) charakteryzują się dużą wytrzy-
małością na rozciąganie w połączeniu z bardzo dobrym 
wydłużeniem, a także znaczną odpornością na obciąże-
nia dynamiczne. Tak doskonałą kombinację właściwo-
ści mechanicznych uzyskuje się poprzez rozdrobnienie 
ziarna austenitu i kolejno odpowiednio intensywne 
chłodzenie, w efekcie którego powstaje drobnoziarnisty 
ferryt poligonalny i/lub Widmanstättena oraz skład-
nik „twardy” struktury, tj. bainit. Poprzez umiejętne 
sterowanie procesem chłodzenia można bezpośrednio 
wpłynąć na charakter oraz kinetykę zjawisk zachodzą-
cych w mikrostrukturze stali, takich jak: zarodkowanie 
i wzrost ferrytu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie 
pożądanych cech mikrostruktury przekładających się 
na właściwości mechaniczne materiału. Uwzględnienie 
wymienionych zjawisk w opracowywanym modelu dys-
kretnym przemian fazowych z rozróżnieniem morfolo-
gii ferrytu ma podstawowe znaczenie dla podwyższenia 
dokładności przewidywań i istotnie wpływa na możli-
wości jego wykorzystania do projektowania rzeczywi-
stych procesów przemysłowych.

Celem pracy statutowej było zbudowanie modelu 
numerycznego w mezoskali, który umożliwia symulo-
wanie procesu przemiany fazowej austenitu w ferryt 
bainityczny i/lub Widmanstättena zachodzącej podczas 
wytwarzania stali dla przemysłu samochodowego. Po-
średnim celem było zbadanie i poznanie mechanizmów 
w powierzchni rozdziału faz, które determinują po-
wstawanie struktur ferrytycznych w niższych tempe-
raturach.

W ramach pracy rozwinięto program komputero-
wy, który zawiera implementację modelu automatu 
komórkowego w dwóch wymiarach wraz z termody-
namicznymi założeniami sterującymi powstawaniem 

ferrytu bainitycznego i/lub Widmanstättena. Model 
zawiera deterministyczne rozwiązania do wyznaczania 
krzywizn granic ziaren, orientacji krystalograficznych 
oraz rozwiązania dyfuzji węgla zgodnie z I i II prawem 
Ficka. Implementacja programu komputerowego wy-
konana została w języku C++, wykorzystując środowi-
sko programistyczne „C++Builder 2010 Professional” 
do kompleksowego projektowania aplikacji. Program 
podzielono na moduły odpowiadające za dostarczenie 
poszczególnych danych wejściowych do głównego mo-
delu przemian fazowych.

Większość znanych rozwiązań modelowania prze-
miany austenitu w bainit za pomocą różnorodnych me-
tod numerycznych opiera się na uproszczonym podej-
ściu symulowania powstawania produktu tej przemia-
ny, jak np. w pracy [1]. Wyspy bainitu traktowane są 
jako jednolite struktury bez rozróżnienia składników 
bainitu, które w rzeczywistości stanowią przesycony 
węglem ferryt występujący w postaci listew lub igieł 
oraz bardzo drobne wydzielenia cząstek cementytu o 
dużej dyspersji. Podobne uproszczenia przyjęto w pra-
cy realizowanej w ramach projektu europejskiego [2] 
przez autorów niniejszego wniosku. Natomiast, au-
torzy pracy [3] opartej na metodzie PFM (ang. Phase 
Field Method), zbudowali model przemiany austenitu 
w ferryt Widmanstättena, który umożliwia symulowa-
nie powstawania iglastej morfologii ferrytu z uwzględ-
nieniem lokalnych warunków termodynamicznych na 
froncie przemiany.

Osiągnięte rezultaty w projekcie [2] są zadowalające 
aczkolwiek zachodzi potrzeba zwiększenia możliwości 
rozdzielczych modeli dyskretnych, ponieważ subtelne 
różnice w morfologii poszczególnych składników struk-
turalnych znacząco wpływają na końcowe właściwości 
materiału. Problem ten można jedynie rozwiązać po-
przez zwiększenie stopnia dyskretyzacji modelowa-
nego obszaru (tzw. zagęszczenie siatki), dzięki czemu 
możliwe jest modelowanie struktur z rozróżnieniem na 
typy morfologiczne ferrytu i bainitu.

Materiał, zakres i metodyka badań

Do badań wykorzystano wytop laboratoryjny LH01 
ze stali o następującym składzie chemicznym: 0,15 C, 
0,39 Si, 1,53 Mn, 0,225 Cr, 0,03 Ni, 0,015 Cu, 0,002, 
0,009 P. Próbki dylatometryczne w postaci prostopa-
dłościanu, o wymiarach 1×1×7 mm, zostały wycięte 
z arkuszy blachy zimnowalcowanej o grubości 1 mm.

W ramach pracy przeprowadzono eksperymenty dy-
latometryczne z sześcioma szybkościami chłodzenia 
celem uzyskania w badanym materiale struktur fer-
rytyczno-bainitycznych. Eksperymenty wykonano na 
dylatometrze DIL805A/D.

Badania mikrostruktury przeprowadzono na ska-
ningowym mikroskopie elektronowym „Inspect F”. 
Następnie, przeprowadzono ilościową analizę obrazów 
mikrostruktur wykorzystując oprogramowanie „Met-
Ilo” [4]. Do analizy dylatogramów wykorzystano autor-
skie oprogramowanie „QDILAM” [5] za pomocą którego 
możliwe było wstępne określenie udziałów objętościo-
wych poszczególnych składników struktury. Zastoso-
wanie obu technik pozwoliło ostatecznie określić udzia-
ły objętości składników struktury.

Wyniki i ich dyskusja

W pracy dzięki uwzględnieniu zjawisk fizyko-che-
micznych zachodzących w granicy międzyfazowej, ta-
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kich jak: dyfuzja węgla po granicach ziarn, napięcie 
powierzchniowe oraz efekt Gibbsa-Thomsona w gra-
nicy międzyfazowej; było możliwe zasymulowanie for-
mowania się ferrytu allotriomorficznego oraz ferrytu 
bainitycznego o morfologii w dużym stopniu zbliżonej 
do struktur rzeczywistych. Możliwości modelu CA 
wzbogaconego o wymienione zjawiska znacznie podno-
szą jakość uzyskiwanych wyników. Na rysunkach 1 i 2 
pokazano wyniki symulacji numerycznych dla wybra-
nych eksperymentów.

Rysunek 1 przedstawia wynik symulacji rozwoju mi-
krostruktury ze wzrastającym ziarnem ferrytu allotrio-
morficznego na granicy ziarn austenitu, z uwzględnie-

niem uprzywilejowanej dyfuzji węgla wzdłuż granicy 
ziarn w warunkach izotermicznych przy temperaturze 
790°C. Na rysunku 2 zademonstrowano wyniki z stu-
dium przypadku numerycznej symulacji wzrostu ferry-
tu bainitycznego w trakcie izotermicznego wygrzewa-
nia przy temperaturze 600 °C, tj. poniżej temperatury 
Bs, z uwzględnieniem uprzywilejowanej dyfuzji węgla 
wzdłuż dyslokacji liniowej. W symulacji ustalono miej-
sce występowania dyslokacji liniowej w osi pionowej 
siatki CA.

Zaprezentowane wyniki stanowią nową jakość w za-
kresie symulacji dyfuzyjnych przemian fazowych. 
Jednakże, na przedstawionych obrazach z cyfrową re-

Rys. 2. Wyniki symulacji wzrostu pojedynczego zarodka ferrytu bainitycznego z uwzględnieniem uprzywilejowanej dyfuzji 
węgla wzdłuż dyslokacji, czyli tzw. dyfuzji kanalikowej. Lewa strona przedstawia obraz mikrostruktury natomiast prawa 
redystrybucję węgla na siatce CA, tj. w cyfrowej mikrostrukturze.
Fig. 1. Results of growth simulation of a single bainitic ferrite nucleus with the privileged carbon diffusion along disloca-
tion, i.e. tubular diffusion. On the left – microstructure, on the right – redistribution of carbon in a CA grid, i.e. in a digital 
microstructure

Rys. 1. Wyniki symulacji wzrostu pojedynczego zarodka ferrytu allotriomorficznego na granicy ziarn austenitu z uwzględnie-
niem uprzywilejowanej dyfuzji węgla wzdłuż tej granicy. Lewa strona przedstawia obraz mikrostruktury natomiast prawa 
redystrybucję węgla na siatce CA, tj. w cyfrowej mikrostrukturze
Fig. 1. Results of growth simulation of a single allotriomorphic ferrite nucleus at austenite grain boundary with the privile-
ged carbon diffusion along this boundary. On the left – microstructure, on the right – redistribution of carbon in a CA grid, 
i.e. in a digital microstructure
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prezentacją materiału można doszukać się pewnych 
niedoskonałości związanych z linią krzywizny granicy 
międzyfazowej. Ma to prawdopodobnie związek z za-
stosowanymi wartościami współczynników dyfuzji 
w miejscach defektów sieci krystalicznej, w których 
następuje uprzywilejowana dyfuzja węgla. Wpływ na 
morfologię cyfrowej mikrostruktury ma również wpro-
wadzone numeryczne rozwiązanie II prawa Ficka wraz 
z dodatkowymi algorytmami definiującymi lokalne wa-
runki dyfuzji w miejscach uprzywilejowanych.

Podsumowanie

W efekcie realizacji pracy rozwinięto program kom-
puterowy do symulacji przemian fazowych, który umoż-
liwia projektowanie profili termicznych typowych dla 
procesów ciągłego wyżarzania oraz pośrednio składów 
chemicznych stali ferrytyczno-bainitycznych. Opraco-
wany dyskretny model oparty na metodzie automatów 
komórkowych służy do symulacji przemian fazowych 
w dwóch wymiarach wraz z termodynamicznymi za-
łożeniami sterującymi kinetyką tych procesów. Model 
zawiera deterministyczne rozwiązania do wyznaczania 
krzywizn granic ziarn, orientacji krystalograficznych 
oraz rozwiązanie dyfuzji węgla zgodnie z I i II prawem 
Ficka. W modelu CA wprowadzono pod-modele opisu-
jące uprzywilejowaną dyfuzję węgla po granicach ziarn 
oraz dyfuzję wzdłuż dyslokacji. Uwzględniono jednocze-
śnie efekt Gibbsa-Thomsona, który wpływa bezpośred-
nio na warunki równowagi w granicy międzyfazowej.

Opracowane narzędzie będzie wykorzystywane w Za-
kładzie Symulacji Procesów Technologicznych jako jed-
na z wielu propozycji modelowania przemian fazowych, 
rozwoju mikrostruktury oraz właściwości materiało-
wych stali, które mają zastosowanie w przemyśle sa-
mochodowym. Dodatkowo, wyniki uzyskane w ramach 
pracy stanowią przyczynek do dalszych badań nad roz-
wojem modelowania procesów fizykochemicznych za-
chodzących w mezoskali podczas rozpadu austenitu.
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Jarosław Opara, Krzysztof Radwański

Metodyka badań i modelowania 
plastyczności wywołanej przemianą 
fazową podczas wytwarzania stali 

wielofazowych
Celem pracy było opracowanie metodyki badań do-

świadczalnych oraz numerycznego modelowania efektu 
dodatkowej plastyczności wywołanej przemianą fazową w 
warunkach działania naprężenia mniejszego od granicy 
plastyczności oraz granicy pełzania (z ang. transforma-
tion plasticity). W badaniach dylatometrycznych określono 
wpływ naprężenia ściskającego oraz rozciągającego na ten 
efekt podczas izotermicznej przemiany bainitycznej w stali 
50CrMo4. Stwierdzono, że współczynnik proporcjonalności 
między plastycznością i naprężeniem maleje nieliniowo 
wraz ze wzrostem temperatury przemiany bainitycznej.

Słowa kluczowe: stal wielofazowa, plastyczność, prze-
miana bainityczna, naprężenie

Methodology for studies and modelling of plasticity 
caused by phase transition during the manufacture 

of multi-phase steels

The aim of the work was to develop a methodology for 
experimental studies and numerical modelling of the ef-
fect of additional plasticity caused by phase transforma-
tion under stress lesser than yield point and transforma-
tion plasticity. Dilatometric studies determined the effect of 
compressive and tensile stress on this effect during isother-
mal bainitic transformation in the 50CrMo4 steel. It was 
found that the constant of proportionality between plastic-
ity and stress decreases nonlinearly with the increase in 
the bainitic transformation temperature.

Keywords: multi-phase steel, plasticity, bainitic trans-
formation, stress

Wprowadzenie

Efekt dodatkowej plastyczności wywołanej przemia-
nami fazowymi, występujący na przykład podczas chło-
dzenia blachy zwiniętej w krąg, powoduje deformację 
wyrobów oraz pogorszenie ich parametrów jakościo-
wych. Dlatego celem projektu było opracowanie meto-
dyki badań doświadczalnych oraz numerycznego mo-
delowania efektu dodatkowej plastyczności wywołanej 
przemianą fazową w warunkach działania naprężenia 
mniejszego od granicy plastyczności oraz granicy peł-
zania.

W symulacjach fizycznych z zastosowaniem dylato-
metru odkształceniowego zidentyfikowano efekt dy-
latometryczny plastyczności wywołanej przemianą 
fazową oraz opracowano podstawy numerycznego mo-
delowania odkształcenia materiału wynikającego z tej 
plastyczności. Równoczesne pomiary zmian długości 
i średnicy próbek umożliwiły określenie związku mię-
dzy od postępem przemiany fazowej i przyrostem od-
kształcenia wynikającego z dodatkowej plastyczności.

Podstawowe założenia zastosowanej metodyki badań 
są zgodne z podejściem stosowanym w badaniach efek-
tu dodatkowej plastyczności – dane do analizy modelu 
są uzyskiwane albo poprzez porównanie przebiegów 
dylatometrycznych z eksperymentu w dwóch warian-
tach – z przyłożonym naprężeniem zewnętrznym oraz 
bez naprężenia zewnętrznego [1], albo poprzez rów-
noczesny pomiar zmian długości próbki oraz średnicy 
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próbki w pojedynczym eksperymencie [2]. Nowością 
było wyznaczenie rzeczywistych kinetyk przemian fa-
zowych z uwzględnieniem zmian parametrów sieci kry-
stalicznych faz, co podniosło dokładność wyznaczania 
udziału powstającej fazy [3] i przyczynia się do lepsze-
go odwzorowania zależności przyrostu odkształcenia 
wynikającego z efektu dodatkowej plastyczności od po-
stępu przemiany fazowej.

Materiał,  zakres i metodyka badań

Materiałem do badań była stal 50CrMo4 o składzie 
chemicznym przedstawionym w tabeli 1, pochodząca 
z partii blachy badanej w projekcie PE 0009, w ramach 
którego zostanie wykorzystana opracowana metody-
ka. Badania dylatometryczne na dylatometrze DIL 
805 A/D/T (nowym dylatometrze odkształceniowym 
zakupionym przez IMŻ w 2016 roku) przeprowadzono 
z wykorzystaniem możliwości rozciągania i ściskania 
próbek oraz równoczesnego pomiaru zmian ich długo-
ści i średnicy. Przeprowadzono także badania struk-
turalne z zastosowaniem skaningowego mikroskopu 
elektronowego FEI Inspect F.

Tabela 1. Skład chemiczny stali 50CrMo4, mas. %
Table 1. Chemical composition of the 50CrMo4 steel, wt %

Wytop C Si Mn Cr Mo
50CrMo4 0,54 0,25 0,60 1,12 0,21

Płaskie próbki o geometrii umożliwiającej ich roz-
ciąganie podczas badań dylatometrycznych wycięto 
laserowo z blachy, a następnie sfrezowano na grubość 
2 mm, zgodną ze specyfikacją próbek określoną przez 
producenta dylatometru. Ponieważ geometria (i gru-
bość) próbek płaskich uniemożliwia pomiar ich zmian 
wymiaru poprzecznego w układzie optycznym dylato-
metru (minimalna wymagana średnica próbek wynosi 
4 mm), to w celu realizacji eksperymentów z pomiarem 
średnicy przygotowano próbki okrągłe z dodatkowego 
wytopu laboratoryjnego o identycznym składzie che-
micznym jak materiał blachy (Tab. 1). Na próbkach 
okrągłych zrealizowano eksperymenty z rozciąganiem 
oraz ściskaniem.

Badania dylatometryczne bez obciążenia oraz z ob-
ciążeniem próbek zostały poprzedzone eksperymen-
tami, których celem było określenie maksymalnych 
wartości naprężenia w głównych eksperymentach tak, 
aby nie przekraczały wartości wysokotemperaturowej 
granicy plastyczności oraz nie powodowały odkształ-
cenia na skutek pełzania materiału. W głównej serii 
eksperymentów przeprowadzono badania dylatome-
tryczne na próbkach obciążonych siłą ściskającą oraz 
rozciągającą (odpowiednio od -20 MPa do +120 MPa) 
w zakresie temperaturowym izotermicznej przemiany 
bainitycznej.

Do określenia wartości odkształcenia tpf  wynika-
jącego z dodatkowej plastyczności stosowane są dwa 
podejścia. W pierwszym przypadku konieczne jest 
przeprowadzenie eksperymentu w dwóch wariantach – 
z przyłożonym naprężeniem zewnętrznym v  oraz bez 
naprężenia zewnętrznego (v  = 0). Następnie oblicza 
się wartość tpf  jako różnicę między odkształceniami 
dla długości próbek z obu wariantów eksperymentu 
w temperaturze T:

 tpf  = Lf (T, v ) – Lf (T, v  = 0) (1)

gdzie L
L L

L
0

0f =
-

 jest odkształceniem na długości prób-
ki. Jest to poprawna metoda określania wartości koń-
cowej odkształcenia tp

w 1f
=  (po zakończonej przemianie 

fazowej). Wtedy możliwe jest określenie dla serii eks-
perymentów relacji tp

w 1f
=  = Kv , a także dla zależności  

K = f(Temperatura).
Jeśli istnieje możliwość równoczesnego pomia-

ru zmian długości próbki oraz zmian wymiarów po-
przecznych (średnicy próbki) – do określenia wartości 
odkształcenia tpf  wystarczy realizacja pojedynczego 
eksperymentu. W takiej sytuacji używa się wartości 
odkształcenia Lf  dla długości próbki oraz odkształce-

nia D
D D
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 dla średnicy próbki do wyznaczenia 

odkształcenia objętościowego V
V V

0

0-
 oraz (przy założe-

niu promieniowej symetrii i małej wartości odkształ-
ceń) do wyznaczenia zlinearyzowanego odkształcenia 
objętościowego VLf :

 (1 )(1 )V
V V

1L R
0

0 2f f
-

= + + -  (2)

 (1 )(1 ) 1VL L R
23f f f= + + -  (3)

Wartość tpf  jest różnicą między faktycznym odkształ-
ceniem Lf  oraz zlinearyzowanym odkształceniem obję-
tościowym VLf  próbki:

 tpf  = Lf (T, v ) – VLf (T, v ) (4)

Wyniki i ich dyskusja

Na podstawie uzyskanych dla austenitu krzywych 
odkształcenie-naprężenie określono wartości granicy 
plastyczności austenitu w zakresie 870÷300°C i usta-
lono, że w badanej stali 50CrMo4 zmianę wartości gra-
nicy plastyczności fazy austenitycznej w funkcji tempe-
ratury można uznać za liniową. W zakresie temperatu-
rowym badanej izotermicznej przemiany bainitycznej 
wartość granicy plastyczności wynosi ponad 140 MPa 
(przy 550°C – 147 MPa, a przy 307°C – 277 MPa).

W eksperymentach na próbkach okrągłych określono 
wpływ naprężenia rozciągającego, jak i ściskającego, na 
efekt dodatkowej plastyczności w temperaturze 307°C 
oraz wykonano dodatkowo jeden eksperyment w tem-
peraturze 380°C (Rys. 1). Stwierdzono, że wartość pa-
rametru plastyczności K dla naprężenia ściskającego 

Rys. 1. Zależność wartości końcowego odkształcenia tp
w 1f =  

dla próbek okrągłych rozciąganych oraz ściskanych

Fig. 1. Dependence of final deformation tp
w 1f =  values for 

stretched and compressed round samples
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jest mniejsza niż wartość dla naprężenia rozciągające-
go (odpowiednio 0,00008 oraz 0,00012).

W eksperymentach na próbkach płaskich określono 
wpływ naprężenia rozciągającego na efekt dodatkowej 
plastyczności w temperaturze 307°C, 380°C, 450°C 
i 520°C.  Stwierdzono, że wartości końcowego odkształ-
cenia tp

w 1f
=  wyznaczone dla zakończonej przemiany 

izotermicznej w każdej z badanych temperatur rosną 
proporcjonalnie do wartości naprężenia (Rys. 2a). Rów-
nocześnie w przypadku badanej przemiany bainitycz-
nej stwierdzono, że wartość parametru plastyczności K 
wraz ze wzrostem temperatury przemiany izotermicz-
nej maleje, ale nie jest to zależność liniowa (Rys. 2b).

Podsumowanie

Rezultaty przeprowadzonych badań potwierdziły wy-
stępowanie efektu dodatkowej plastyczności podczas 
izotermicznej przemiany bainitycznej w stali 50CrMo4 
oraz możliwość jego analizy za pomocą rozważanych 
w tym projekcie metod. Na podstawie dyskusji uzyska-
nych wyników sformułowano następujące wnioski:

zależność wysokotemperaturowej granicy plastycz-1. 
ności austenitu w stali 50CrMo4 od temperatury ma 
charakter liniowy;
zależność końcowego odkształcenia 2. tp

w 1f
=  od napręże-

nia jest relacją liniową o współczynniku proporcjonal-
ności K (parametrze plastyczności), który – w przy-
padku badanej izotermicznej przemiany bainitycznej 
– maleje nieliniowo wraz ze wzrostem temperatury 
przemiany;

wartość parametru plastyczności 3. K dla naprężenia 
ściskającego jest mniejsza niż wartość K dla napręże-
nia rozciągającego w danej temperaturze przemiany 
izotermicznej.
Opracowana metodyka oraz uzyskane wyniki badań 

zostaną wykorzystana podczas modelowania odkształ-
ceń i naprężeń powstających w blachach i innych wy-
robach stalowych  w trakcie przemian fazowych w wa-
runkach podczas ich chłodzenia. 
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Rys. 2. Wyniki badań efektu dodatkowej plastyczności dla 
rozciąganych próbek płaskich: a) zależność wartości koń-
cowego odkształcenia tp

w 1f =  od naprężenia rozciągającego, 
b) zależność parametru plastyczności K od temperatury
Fig. 2. Test results for the effect of additional plasticity for 
stretched flat samples: a) dependence of final deformation 

tp
w 1f =

 values on tensile stress, b) dependence of plasticity 
parameter K on temperature

b)

a)
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Opracowanie procedury analizy danych 
dla potrzeb akredytacji produkcji 

certyfikowanych materiałów odniesienia
Celem pracy było usystematyzowanie i uzupełnienie nie-

zbędnymi procedurami procesu wytwarzania w Instytucie 
Metalurgii Żelaza certyfikowanych materiałów odniesienia 
(wzorców). Dokonano przeglądu stosowanej metodyki wy-
twarzania pod kątem zgodności z wytycznymi zaleceń ISO. 
Opracowano spójny z założeniami Przewodników ISO 
zestaw formularzy, szablonów oraz algorytmów do stoso-
wania na poszczególnych etapach wytwarzania wzorców 
w Instytucie.

Słowa kluczowe: certyfikowane materiały odniesienia, 
skład chemiczny, akredytacja

Development of data analysis procedure for the 
accreditation of the production of certified reference 

materials

The aim of the study was to systematise and supplement 
the manufacturing process of certified reference materials 
(CRMs) at the Institute for Ferrous Metallurgy with the 
necessary procedures. The CRMs production methodology 
was reviewed for compliance with ISO recommendations. 
A set of forms, templates and algorithms for use at various 
stages of CRMs production at the Institute was developed 
in accordance with ISO guidelines.

Keywords: certified materials, chemical composition, ac-
creditation

Wprowadzenie

W ostatnich latach liczący się światowi producenci 
certyfikowanych materiałów odniesienia legitymu-
ją się akredytacją swojej produkcji. Uzyskanie takiej 
akredytacji wymaga między innymi udokumentowa-
nia poprawności realizacji każdego z etapów produkcji 
materiału na wzorzec. Opracowywanie i wytwarzanie 
certyfikowanych materiałów odniesienia stanowi je-
den z istotnych obszarów działalności Zakładu Chemii 
Analitycznej Instytutu od kilkudziesięciu lat. Wzor-
ce produkcji Instytutu są obecne w ofercie czołowych 
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Nowe stale na korpusy do systemu 
tarczy rakietowej i materiały na działo 

elektromagnetyczne
Celem pracy było zbadanie możliwości wykonania 

w warunkach przemysłowych korpusu silnika rakietowego 
z rury grubościennej z nowego gatunku stali, opracowanie 
założeń do technologii ich wytwarzania. W ramach pracy 
wykonano korpusy silników z nowej stali metodą zgniata-
nia obrotowego na zimno według opracowanych założeń. 
Odnośnie działa elektro-magnetycznego na podstawie lite-
ratury sformułowano wnioski, istotne dla zaprojektowania 
układu szyn i materiałów na poszczególne elementy układu 
miotającego.

Słowa kluczowe: korpus rakiety, silnik rakietowy, rura, 
działo elektromagnetyczne

New steels for rocket system bodies and materials 
for railguns

The aim of the study was to investigate the possibility of 
manufacturing a rocket engine body made of a thick-walled 
steel pipe of a new steel grade under industrial conditions 
and establishing assumptions for the technology of their 
manufacture. As part of the study, engine bodies made of 
a new steel using cold rotary extrusion were made accord-
ing to the developed assumptions. Concerning the railgun, 
based on the literature, conclusions were drawn which are 
important for the design of the rails and materials for in-
dividual components of the propulsion system.

Keywords: rocket body, rocket engine, pipe, railgun

Wprowadzenie

W ramach pracy zaplanowano i zrealizowano trzy 
główne cele: 

światowych dystrybutorów wzorców. Obecność na tym 
rynku w niedługim czasie będzie zdeterminowana 
posiadaniem akredytacji uzyskanej na ten kierunek 
działalności. Celem pracy było usystematyzowanie 
i uzupełnienie niezbędnymi procedurami procesu wy-
twarzania certyfikowanych materiałów odniesienia w 
Instytucie Metalurgii Żelaza. Stosowane w Instytucie, 
podczas opracowywania i wytwarzania wzorców, pro-
cedury są w większości zgodne z wytycznymi zaleceń 
zawartych w normach i przewodnikach. Brak było na-
tomiast spójnej dokumentacji opisującej te procedury, 
systematyzującej dane związane z wszystkimi podmio-
tami zaangażowanymi w proces wytwórczy oraz opisu-
jącej sposób określania właściwości gotowego produktu 
– wzorca.

Materiał, zakres i metodyka badań

Proces wytwarzania certyfikowanych materiałów 
odniesienia stanowi ciąg następujących po sobie czyn-
ności, których rezultatem jest wytworzenie jednorod-
nego i trwałego materiału opisanego certyfikowanymi 
wartościami jego właściwości (w przypadku wzorców 
składu chemicznego są to przede wszystkim zawartości 
poszczególnych składników). W pracy przedstawiono 
syntetyczny schemat procedury wytwarzania certyfi-
kowanych materiałów odniesienia w Zakładzie Chemii 
Analitycznej w IMŻ.

Poszczególne etapy wytwarzania wzorców obejmują:
opracowanie koncepcji produktu, –
zaplanowanie produkcji, –
pozyskanie i kontrolę materiału na wzorzec, –
przygotowanie materiału (obróbka mechaniczna,  –
ujednorodnianie),
badania jednorodności, –
międzylaboratoryjne badania atestacyjne, –
opracowanie wyników i opracowanie świadectw, –
komercjalizację produktu. –
W ramach realizacji pracy, w odniesieniu do każdego 

z etapów, dokonano szczegółowego przeglądu stosowa-
nego sposobu postępowania pod kątem zgodności z wy-
tycznymi Przewodników ISO Nr 34 i Nr 35 (przewodni-
ki te stanowią zbiór wytycznych zalecanych do stosowa-
nia podczas produkcji materiałów odniesienia). W tym 
celu przeprowadzono inwentaryzację, zgromadzonych 
w dotychczasowej działalności wytwórczej, certyfiko-
wanych materiałów odniesienia: wzorców stali, stopów 
niklu i kobaltu, rud żelaza i żużli. Zrewidowano stoso-
wane dotychczas procedury postępowania: od koncep-
cji wytwarzania, poprzez pozyskanie materiału, jego 
przeróbkę, badania jednorodności do przeprowadzenia 
międzylaboratoryjnych badań atestacyjnych. 

Wyniki i ich dyskusja

W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację opra-
cowano procedurę wytwarzania certyfikowanych ma-
teriałów odniesienia w Zakładzie Chemii Analitycznej 
IMŻ. Dla dokumentowania poszczególnych kroków 
wytwarzania wzorca sporządzono zestaw szablonów 
i formularzy służących do tworzenia spójnej informacji 
opisującej historię powstawania certyfikowanego mate-
riału odniesienia (harmonogram wytwarzania wzorca, 
zestawienie planowanych materiałów, zestawienie pla-
nowanych usług zewnętrznych, protokół wytworzenia 
materiału na wzorzec, protokół badania jednorodności, 
wytyczne badań atestacyjnych i inne). Opracowano al-
gorytmy i programy obliczeniowe do badania jednorod-

ności oraz opracowywania wyników badań międzylabo-
ratoryjnych. Poprawność działania opracowanych al-
gorytmów przetestowano na przykładowych zestawach 
wyników badań materiałów na wzorce, uzyskanych 
podczas wytwarzania wzorców w latach ubiegłych.

Podsumowanie

W wyniku realizacji pracy statutowej opracowano 
komplet wzorów dokumentów i procedur badawczych 
niezbędnych dla wytwarzania certyfikowanych mate-
riałów odniesienia. Opracowane wzorce, szablony oraz 
algorytmy i programy obliczeniowe będą wykorzysty-
wane w trakcie bieżącej realizacji badań nad opraco-
wywaniem kolejnych certyfikowanych materiałów od-
niesienia. Działania te stanowią pierwszy etap przy-
gotowywania się do akredytacji wytwarzania wzorców 
w Zakładzie Chemii Analitycznej IMŻ. Przeprowadzo-
na inwentaryzacja stanowi natomiast jeden z elemen-
tów sterujących wyborem kierunków dalszej produkcji 
certyfikowanych materiałów odniesienia. 
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Zbadanie możliwości wprowadzenia nowej stali 1. 
o wyższej wytrzymałości i zbliżonej plastyczności do 
stali 15CrMoV6-10-3 stosowanej obecnie na korpu-
sy silników rakietowych, posiadającej właściwości 
umożliwiające uzyskanie pocienienia ścianki korpu-
su w procesie zgniatania obrotowego na zimno, co 
przy wymaganej wytrzymałości i zachowanej średni-
cy pozwala na uzyskanie zwiększenia objętości uży-
tecznej silnika.
Zbadanie możliwości wykonania w warunkach prze-2. 
mysłowych korpusu silnika rakietowego z rury gru-
bościennej.
Przeprowadzenie przeglądu aktualnej wiedzy i okre-3. 
ślenie wstępnych wymagań na materiały stosowane 
w konstrukcji kinetycznego działa elektromagne-
tycznego.
Na podstawie opracowanej w ramach projektu ba-

dawczego rozwojowego nr R00-O0034/3 [1] technologii 
wykonania korpusów silników rakietowych 227 mm ze 
stali 15CrMoV6-10-3 z rury grubościennej walcowanej 
na gorąco w ramach niniejszej pracy opracowano za-
łożenia do technologii wykonania partii prototypowej 
korpusów w zakresie:

wytapiania, odlewania i przetapiania elektrożużlo- –
wego stali,
kucia na gorąco wlewków elektrożużlowych o prze- –
kroju kwadratowym 280×280 mm,
walcowania na gorąco rur o średnicy 270 mm i grubo- –
ści ścianki 32 mm,
obróbki skrawaniem rur grubościennych na tuleje  –
o grubości ścianki: 8,5 i 10,0 mm,
obróbki cieplnej tulei polegającej na hartowaniu  –
w oleju i odpuszczaniu w powietrzu,
zgniatania obrotowego na zimno korpusów do grubo- –
ści ścianki 2,1 mm,
łączenia płaszczy korpusów z głowicą i usterzeniem. –

Materiał,  zakres i metodyka badań

Badania wykonano na prętach z wytopu S525 i S526 
kutych na gorąco na φ20 mm i na próbkach wyciętych 
z korpusów po wyciąganiu ścianki na zimno, po obróbce 
cieplnej i po zgniataniu obrotowym na zimno redukując 
grubość ścianki korpusu do ok. 2,40 mm i do ok. 1,20 
mm. Korpusy z nowo zaproponowanych gatunków stali 
wykonano według ścieżki technologicznej stosowanej 
obecnie, według następującego schematu:

wytopiono w piecu próżniowym i odlano stale we  –
wlewki o masie 85 kg;
wlewki kuto na gorąco na pręty, które łuszczono do  –
średnicy 88 mm;

wykonano na gorąco odkuwki na prasie w warun- –
kach przemysłowych;
wykonano obróbkę cieplną wyżarzania zmiękczające- –
go i ulepszania cieplnego;
wykonano dwie operacje wyciągania na zimno ścia- –
nek odkuwek;
wykonano zgniatanie obrotowe korpusów w warun- –
kach przemysłowych.
Z korpusów na poszczególnych etapach procesu 

technologicznego wytwarzania wycięto próbki, na któ-
rych przeprowadzono pomiary twardości HRC na po-
wierzchni ścianek, a na przekroju poprzecznym ścia-
nek określono twardości HV10 i wykonano badania 
mikrostruktury. Wytrzymałość na rozciąganie, granicę 
plastyczności i wydłużenie A5 wyznaczono w statycznej 
próbie rozciągania na próbkach pobranych z korpusów 
po zgniataniu obrotowym na zimno na grubość ścianki 
2,40 mm i 1,20 mm.

Wyniki i ich dyskusja

Na podstawie doświadczeń z wykonania projektu ba-
dawczego rozwojowego nr R00-O0034/3 [1] w pierszym 
etapie pracy opracowano nowy proces technologiczny 
wytwarzania korpusów silników rakietowych przemy-
słowy obejmujący:

Technologię wykonania odcinków rury grubościennej 1. 
walcowanej na gorąco obrabianych skrawaniem na 
grubość ścianki, jaka będzie wymagana dla wsadu do 
zgniatania obrotowego na zimno (zależnie od kalibru 
korpusu). 
Technologię wykonania połączeń głowic z korpusami 2. 
za pomocom złączy skręcanych lub spawanych.
Technologię zgniatania obrotowego na zimno korpu-3. 
su z zastosowaniem redukcji grubości ścianki tulei.
W kolejnym etapie wyznaczono parametry wyżarza-

nia zmiękczającego, między innymi na potrzeby obrób-
ki skrawaniem i wytłaczania na zimno oraz parametry 
ulepszania cieplnego pod potrzeby zgniatania obroto-
wego na zimno i uzyskania właściwości końcowych. Po 
wyżarzaniu zmiękczającym nowych stali uzyskano:

twardość 24 HRC prętów ze stali z wytopu S525  –
po wyżarzaniu w temperaturze 690oC w czasie 1 h 
i chłodzeniu z piecem do temperatury 400oC i dalej 
swobodnie w powietrzu,
twardość 23 HRC prętów ze stali z wytopu S526  –
po wyżarzaniu w temperaturze 760oC w czasie 1 h 
i chłodzeniu z piecem do temperatury 600oC i dalej 
swobodnie w powietrzu,
W tabeli 1 przedstawiono parametry obróbki ciepl-

nej wyznaczone dla badanych stali z wytopu S525 

Tabela 1. Parametry obróbki cieplnej zmiękczania i ulepszania cieplnego nowych stali z wytopów S525 i S526 oraz stali 
15CrMoV6-10-3 [6]
Table 1. Heat treatment parameters of softening, quenching and tempering of new steels from alloys S525 and S526 and the 
15CrMoV6-10-3 steel [6]

Nr wytopu / stal Rodzaj obróbki 
cieplnej

Temperatura 
wygrzewania Czas wygrzewania Chłodzenie

S525
Hartowanie 900oC 1/2 h olej

Odpuszczanie 320oC 1 h olej

S526
Hartowanie 960oC 1/2 h olej

Odpuszczanie 320oC 1 h powietrze

15CrMoV6-10-3

Wyżarzanie 710oC 1 h Z piecem do 400oC, dalej powietrze

Hartowanie 970oC 1/2 h olej

Odpuszczanie 640oC 1 h powietrze
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i S526 i dla porównania parametry stosowane dla stali 
15CrMoV6-10-3 [6].

Przykładowe wyniki pomiarów Rm, R0,2 i A5 w sta-
tycznej próbie rozciągania wykonane na korpusach 4 
i 6 ze stali S525 po zgniataniu obrotowym na zimno na 
grubość 2,40 mm i 1,20 mm zamieszczono w tabeli 2. 

Podsumowanie  

Opracowane nowe gatunki stali spełniają oczekiwa-
nia związane z możliwością zastosowania ich na kor-
pusy silników rakietowych. Opracowane parametry 
obróbki cieplnej wyżarzania i ulepszania cieplnego po-
zwalają uzyskać wymagane właściwości technologicz-
ne nowych stali przeznaczonych na korpusy silników 
rakietowych. Obrobione cieplnie korpusy zgniatano 
obrotowo na zimno stosując redukcję ścianki od 3,65 
mm do 2,40 mm (wielkość odkształcenia ϕg = 0,42), 
a następnie od 2,40 mm do 1,20 mm (wielkość odkształ-
cenia sumarycznego ϕg = 1,11) bez stosowania obrób-
ki cieplnej międzyoperacyjnej. Osiągnięto cel pracy 
proponując nowy gatunek stali (S525: Rm = 1600 
MPa i A5 ≥ 8%) na korpusy silników rakietowych 
o wyższych właściwościach wytrzymałościowych 
przy tym samym poziomie wydłużenia w stosun-
ku do obecnie stosowanej stali (15CrMoV6-10-3: 
Rm≤ 1450 MPa i A5≥ 6%).

Tabela 2. Wyniki badań właściwości mechanicznych korpusów ze stali S525 po zgniataniu obrotowym do grubości ścianki 
2,40 mm i 1,20 mm przeznaczonych dla silników rakietowych większych kalibrów
Table 2. Test results for mechanical properties of bodies made of the S525 steel after rotary extrusion to the wall thickness of 
2.40 mm and 1.20 mm for larger-calibre rocket engines

Oznaczenie próbki Wielkość odkształcenia
φg

R0,2
MPa

Rm
MPa

A5mm 
%

525/4-1 0,42 1252 1447 8,6

525/6-1 0,42 1227 1418 8,4

525/4-2 1,11 1232 1646 9,5

525/6-2 1,11 1172 1611 8,2

Z przedstawionych danych literaturowych odnośnie 
działa elektro-magnetycznego wynikają wnioski, istot-
ne z punktu widzenia projektowania układu szyn oraz 
doboru materiałów na poszczególne elementy układu 
miotającego. Całkowita siła magnetyczna w dziale elek-
tromagnetycznym występuje tylko w momencie poru-
szania się pocisku. Siły osiągają maksimum w pobliżu 
elementu zwierającego (pocisku), co należy uwzględnić 
przy doborze materiału charakteryzującego się odpo-
wiednim poziomem wytrzymałości.
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