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Właściwości mechaniczne stali
ultrawytrzymałych w warunkach
dynamicznych naprężeń ścinających
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości
ultrawytrzymałej nanostrukturalnej stali bainitycznej NANOS-BA® (Fe-0,6C-1,9Mn-1,8Si-1,3Cr-0,7Mo) w warunkach naprężeń o znaczącym udziale składowej ścinającej.
Analiza mechanizmów oddziaływania pocisku z blachą
pancerną, wskazuje że wytrzymałość na ścinanie, praca
odkształcenia ścinającego oraz zdolność do odkształcenia
plastycznego bez pęknięć w teście ścinania są parametrami
determinującymi odporność materiału na przebicie. W testach ścinania i ściskania wyznaczono wartości naprężeń
oraz oceniono plastyczność i odporność na pękanie. Dodatkowo analizie poddano zmiany mikrostruktury w obszarach lokalizacji odkształcenia z zastosowaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Opracowano geometrię
próbek oraz parametry i sposób odkształcenia udarowego.
Wyniki badań i analiz będą wykorzystane do opracowania
optymalnych warunków wytwarzania stali ultrawytrzymałych odpornych na udarowe oddziaływanie wysokoenergetyczne.
Słowa kluczowe: stal nanostrukturalna bainityczna, odkształcenie dynamiczne, ścinanie, właściwości mechaniczne, mikrostruktura

Mechanical properties of ultra-strength steels under
dynamic shear stresses
The article presents the results of the investigation of the
NANOS-BA® – Fe-0.6C-1.9Mn-1.8Si-1.3Cr-0.7Mo ultrastrength nanostructured bainitic steel under shearing and
stroke compression stresses. The analysis of mechanisms
of interaction of the armour plate with the core of a different type of a projectile indicates that shear strength,
work of shearing and plastic deformation capacity without
cracking in shear test are the crucial parameters of resistance to perforation. Maximum stresses were determined
and toughness and crack resistance were assessed during
shearing and compression tests. Moreover, microstructure
investigation with the use of transmission electron microscopy, particularly in the deformation area, was carried out.
The geometry of specimens and parameters of stroke compression tests were developed. The test results may be used
to develop production parameters of ultra-strength steels
resistant to high energy impact stroke.
Keywords: nanostructured bainitic steel, dynamic deformation, shearing, mechanical properties, microstructure

Wprowadzenie
W rzeczywistych warunkach użytkowania nierzadko
stan naprężeń i odkształceń jest wieloosiowy, a o wytrzymałości materiału decyduje składowa ścinająca i/lub odporność na pękanie. Ponadto, szczególnie
w przypadku materiałów do zastosowań specjalnych,
mogą wystąpić obciążenia udarowe, charakteryzujące
się prędkościami odkształcenia rzędu kilkudziesięciu
-1
tysięcy s . Takie warunki użytkowania są charaktery-

styczne np. dla blach pancernych lub korpusów silników rakietowych. Dotychczas nie wskazano wyraźnej
korelacji pomiędzy właściwościami mechanicznymi
stali wyznaczonymi w testach quazi-statycznych, a ich
zachowaniem w testach dynamicznych, w szczególności w obecności oddziaływań udarowych. Nanostrukturalne stale bainityczne oraz umacniane wydzieleniowo stale maraging są stosowane m.in. w przemyśle
obronnym z uwagi na wytrzymałość powyżej 2 GPa,
przy jednoczesnym zapewnieniu odporności na pękanie. Warunki użytkowania wyrobów specjalnych z ww.
grup gatunkowych stali często obejmują oddziaływania
udarowe z dużymi prędkościami odkształcenia. W materiale występuje wówczas złożony stan naprężeń i odkształceń, w którym kluczowe znaczenie może mieć
składowa ścinająca. W procesie wytwarzania wyrobów
z tych gatunków stali istotny jest dobór parametrów
poszczególnych etapów, w szczególności finalnej obróbki cieplnej, dla osiągnięcia wymaganych właściwości
użytkowych. Dla stali nanostrukturalnych bainitycznych jest to w szczególności temperatura i czas izotermicznego wygrzewania, a dla stali maraging parametry starzenia.
Dotychczas w zakresie badań dynamicznych właściwości stali ultrawytrzymałych wykonano testy dla
stali nanostrukturalnej i umacnianej wydzieleniowo
stali maraging metodą dzielonego pręta Hopkinsona
w warunkach ściskania jednoosiowego i w teście Taylora, gdzie uzyskano prędkości odkształcenia rzędu kilku
tysięcy s-1. Z zastosowaniem symulatora Gleeble zrealizowano testy ściskania z prędkością odkształcenia do
200 s-1.
Celem pracy było wyznaczenie właściwości ultrawytrzymałej nanostrukturalnej stali bainitycznej w warunkach występowania naprężeń o znaczącym udziale
składowej ścinającej. W testach ścinania i ściskania
wyznaczono wartości naprężeń, oceniono plastyczność
i odporność na pękanie oraz przeprowadzono badania
zmian mikrostruktury, w szczególności w miejscach lokalizacji odkształcenia.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał badań stanowiła stal nanostrukturalna bainityczna w postaci blach o grubości w zakresie
6÷12 mm. Skład chemiczny stali przedstawiono w tabeli 1. Do badań wytypowano dwa warianty finalnej
obróbki cieplnej różniące się istotnie temperaturą
wygrzewania izotermicznego. W efekcie zastosowania dwóch temperatur wygrzewania izotermicznego:
210°C i 275°C wytworzono materiały o zróżnicowanych
właściwościach mechanicznych oraz morfologii mikrostruktury. W tabeli 2 zamieszczono średnie wartości
wybranych właściwości badanych wariantów obróbki
cieplnej stali nanostrukturalnej bainitycznej obejmujące: twardość, właściwości mechaniczne wyznaczone
w statycznej próbie rozciągania oraz udarność i ułamek
objętości austenitu resztkowego. Jako materiał odniesienia w testach odkształcenia w symulatorze Gleeble
stosowano komercyjną stal pancerną martenzytyczną
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Tabela 1. Skład chemiczny nanostrukturalnej stali bainitycznej, % masowe
Table 1. Chemical composition of nanostructured bainitic steel, weight %
Materiał

C

Mn

Si

P

S

Cr

V

Mo

Ti

Stal nanostrukturalna bainityczna NANOS-BA®

0,58

1,90

1,82

0,012

0,005

1,32

0,095

0,75

0,010

Tabela 2. Właściwości mechaniczne stali bainitycznej nanostrukturalnej (warianty 210 i 275)
Table 2. Mechanical properties of nanostructured bainitic steel (variants 210 and 275)
Udarność Charpy-V

Wariant

R0,2,
MPa

Rm,
MPa

A,
%

Au,
%

Twardość,
HV10

+20°C

-40°C

210/120

1300

2050

12

10

610÷630

23

13

20,4 ± 0,7

275/120

1200

1650

19

15

563÷550

24

14

31,5 ± 0,4

klasy 600. Stal nanostrukturalna charakteryzowała
się twardością średnią 640 HV i 530 HV odpowiednio
dla wariantu 210/120 i 275/120, a stal martenzytyczna
stanowiąca materiał odniesienia twardością 650 HV.
Wytypowane warianty stali nanostrukturalnej różniły
się istotnie zawartością austenitu resztkowego.
Zakres badań i analiz obejmował:
–– eksperymenty odkształcenia w testach ścinania dynamicznego oraz jednoosiowego ściskania, w tym
udarowego za pomocą symulatora Gleeble,
–– wykonanie eksperymentów odkształcenia metodą
dzielonego pręta Hopkinsona w warunkach naprężeń
ścinających (we współpracy z ITU Wojskowej Akademii Technicznej),
–– analizę krzywych umocnienia w szerokim zakresie
prędkości odkształcenia, w tym udarowego,
–– wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie oraz energii
(pracy) odkształcenia ścinającego,
–– badania mikrostruktury obszarów odkształconych za
pomocą mikroskopu świetlnego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego,
–– pomiary mikrotwardości w celu wyznaczenia rozkładów twardości na przekroju próbki oraz w obszarach
lokalizacji odkształcenia.
Wyniki badań
W wyniku testów wyznaczono siłę ścinania (Fs)
w funkcji prędkości stempla. Dla wariantu stali NBA
-210/120 uzyskano wartości Fs od 75 do 80 kN, dla
wariantu 275/120 Fs wynosiła od 62 do 71 kN. Maksymalne wartości siły ścinania uzyskano dla prędkości
stempla ok. 0,3 i 3,3 mm/s dla wariantu 210/120 oraz
0,04; 0,35 i 3,6 mm/s dla wariantu 275/120. Dla stali
martenzytycznej klasy 600 uzyskano nieznacznie niższy poziom wartości siły ścinania w zakresie 75÷78 kN
dla szybkości stempla do ok. 30 mm/s, w porównaniu
do stali NBA w wariancie 210/120. Próbki badanych
materiałów różniły się grubością, dlatego w analizie
porównawczej brano pod uwagę naprężenie ścinające
i/lub wartość ilorazu siły i grubości próbki. Stal NBAwariant 210/120 charakteryzuje się najwyższym spośród badanych materiałów poziomem naprężeń ścinających wynoszących od 1400 do 1550 MPa. Wytrzymałość na ścinanie dla wariantu 275/120 wynosiła od
1200 do 1310 MPa, a dla stali martenzytycznej 600 w
zakresie 1360÷1420 MPa. Na rys. 1 zobrazowano zmiany wytrzymałości na ścinanie z prędkością stempla.
Analizie poddano również parametr określony przez
iloraz długości drogi stempla w próbce (przemieszczenie) do momentu gwałtownego spadku siły ścinającej
i grubości próbki. Na podstawie tego parametru szacowano zdolność materiału do odkształceń plastycznych
przed wystąpieniem pęknięcia próbki. Dla badanych

Ułamek objętości
austenitu resztkowego, %

Rys. 1. Zmiany wytrzymałości na ścinanie z prędkością
stempla dla badanych wariantów stali nanostrukturalnej
bainitycznej i stali martenzytycznej pancernej klasy 600
Fig. 1. Shear strength vs. punch velocity. Selected variants
of nanostructured bainitic steel and the 600 commercial
armour steel

materiałów parametr ten charakteryzuje się zbliżoną
intensywnością spadku ze wzrostem prędkości stempla
(prędkości odkształcenia).
Z krzywych Fs = f(s) (s – przemieszczenie stempla)
wyznaczono pracę ścinania (energię odkształcenia plastycznego), którą określa pole po krzywą. Wyznaczono:
–– całkowitą pracę ścinania:
s

Pc =

# P (ds)

(1)

0

gdzie s – całkowita droga stempla
–– oraz pracę ścinania do osiągnięcia siły Fmax:
sm

Pm =

# P (ds)

(2)

0

gdzie sm – droga stempla odpowiadająca sile maksymalnej Fmax.
Wartość pracy (Pc i Pm) znormalizowano z uwzględnieniem grubości próbki. W analizowanym zakresie
prędkości stempla stwierdzono spadek wartości całkowitej pracy ścinania z 23 J/mm do 9 J/mm dla prędkości
stempla w zakresie 0,03÷225 mm/s (Rys. 2). Podobnie
wartość pracy ścinania do osiągnięcia siły maksymalnej obniżyła się z poziomu 21 J/mm do 9 J/mm ze wzrostem prędkości stempla od 0,03 do 225 mm/s.
W obszarach lokalizacji odkształcenia (w strefach
ścinania) przeprowadzono badania mikrostruktury
oraz pomiary rozkładu twardości.
Na rys. 3 zamieszczono wyniki badań makro i mikrostruktury oraz pomiary twardości w obszarach lokalizacji odkształcenia w testach ścinania stali nanostruk-
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pasm ścinania o twardości 850÷960 HV. W pobliżu
pasm w strefie o szerokości od 0,1 do 0,4 mm, stwierdzono wzrost twardości powyżej 650 HV. Strefa wokół
pasma o podwyższonej twardości nie zawsze była symetryczna względem osi pasma. Wewnątrz pasm występowały mikropęknięcia, które propagowały wzdłuż
pasm i do osnowy materiału. Dla stali martenzytycznej
pancernej klasy 600 stwierdzono obecność pasm ścinania o większej intensywności mikropęknięć wewnątrz
pasm oraz na granicy pasmo-osnowa propagujących
także do osnowy, w porównaniu ze stalą nanostrukturalną.

Rys. 2. Wartość całkowitej pracy ścinania znormalizowanej z uwzględnieniem grubości próbki w funkcji prędkości
stempla dla badanych wariantów stali nanostrukturalnej
bainitycznej i stali martenzytycznej pancernej klasy 600
Fig. 2. Normalised (related to sample thickness) total shearing energy vs. punch velocity. Selected variants of nanostructured bainitic steel and the 600 commercial armour
steel

turalnej bainitycznej – wariant 210/120. W badanych
obszarach stwierdzono występowanie adiabatycznych
pasm ścinania w postaci niewytrawionych linii. Maksymalna twardość pasm wynosiła 850÷930 HV. W pobliżu pasm w strefie o szerokości od 0,2 do 0,4 mm,
stwierdzono wzrost twardości powyżej 700 HV. Strefa
wokół pasma o podwyższonej twardości nie zawsze była
symetryczna względem osi pasma. Wewnątrz pasm występowały mikropęknięcia, które propagowały wzdłuż
pasm i sporadycznie do osnowy materiału. Dla wariantu 275/120 stwierdzono występowanie adiabatycznych
a)

Rys. 4. Naprężenie maksymalne podczas ściskania udarowego w funkcji prędkości odkształcenia w zakresie do ok.
270 s-1 (p – kierunek normalnej do płaszczyzn pasmowości
mikrostruktury był równoległy do kierunku ściskania)
Fig. 4. Stroke compressive strength vs. strain rate within
-1
the range of up to 270 s . (p – the normal to the planes of
banding of microstructure was parallel to the direction of
compression

b)

c)

Rys. 3. Makro i mikrofotografia obrazujące miejsca pomiarów twardości w obszarze pasma ścinania oraz mapa rozkładu
twardości w tym obszarze. Stal nanostrukturalna bainityczna, wariant 275/120. Prędkość stempla 3,62 mm/s; długość drogi
stempla 1,1 mm
Fig. 3. Macro- (a) and microstructure (b) and hardness distribution (c within the area of adiabatic shear band. Nanostructured bainitic steel – variant 275/120; Punch velocity 3.62 mm/s; punch displacement 1.10 mm
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Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (3) (2017) 61–85
b)

Rys. 5. Makrostruktura po ściskaniu udarowym z prędkością 10 s-1 do wartości 0,5 oraz wyniki pomiarów twardości w obszarze powstawania pasma ścinania, wariant 210/120
Fig. 5. Macrostructure (a) and hardness distribution (b) within the area of strain localisation formed during uniaxial stroke
-1
compression test. Nanostructured bainitic steel – variant 210/120; strain rate 10 s ; strain 0.5

Na rys. 4 zamieszczono diagram obrazujący zależność wytrzymałości na ściskanie (Rms) od prędkości
odkształcenia. Najwyższą wytrzymałością (ok. 2850
MPa) charakteryzuje się materiał 210/120, usytuowany
podczas ściskania w ten sposób, że normalna do płaszczyzny pasmowości mikrostruktury jest równoległa do
kierunku ściskania. Ten sam materiał odkształcany
w ten sposób, że normalna do płaszczyzny pasmowości
mikrostruktury jest prostopadła do kierunku ściskania
wykazywał Rms = 2700 MPa. Najwyższą odkształcalnością bez makro pęknięć w testach ściskania charakteryzował się wariant 275/120, dla którego uzyskano
zakres wartości odkształcenia od 1,0 do ok. 0,5 dla
prędkości odkształcenia odpowiednio 0,9 i 150 s-1. Charakter zmian i poziom wartości odkształceń w badanym zakresie prędkości odkształcenia dla materiałów
210/120 oraz A600 były zbliżone. Maksymalne wartości
odkształcenia ok. 0,9 uzyskano dla prędkości ok. 0,9 s-1,
a dla prędkości powyżej 100 s-1 odkształcenie zmalało
do 0,2.
Na rys. 5 zamieszczono przykładowe wyniki badań
makrostruktury oraz pomiarów twardości stali nanostrukturalnej bainitycznej – wariant 210/120 po ściskaniu udarowym. Maksymalna twardość próbki, która
nie uległa pęknięciu i nie powstały w niej adiabatyczne
pasma ścinania osiągnęła lokalnie wartość 800 HV.
Twardość adiabatycznego pasma ścinania w próbce,
która pękła podczas odkształcenia wynosiła 865 HV.
Dla wariantu 275/120 maksymalna twardość próbek,
które nie uległy pęknięciu i nie powstały w nich adiabatyczne pasma ścinania wynosiła lokalnie 730÷790 HV.
Początek powstawania pasm ścinania obserwowano
w próbce odkształconej z prędkością 50 s-1 do wartości
0,7. W obszarach lokalizacji naprężenia stwierdzono
dla tej próbki silnie wydłużoną pasmową (listwową)
mikrostrukturę, a kierunek wydłużenia usytuowany
był pod kątem ok. 45° do kierunku ściskania. Maksymalna twardość w obszarze odkształconym wynosiła
790 HV.
Wytrzymałość na ściskanie stali NBA-210/120 dla
prędkości odkształcenia ok. 1 s-1 z oddziaływaniem
udarowym jest wyższa o ok. 200 MPa, a w przypadku
braku udaru o ok. 100 MPa od stali A600. Dla tej prędkości odkształcenia stal martenzytyczną charakteryzuje zbliżony poziom wytrzymałości dla testów bez udaru
i z oddziaływaniem udarowym. Wytrzymałość na ściskanie stali NBA-210/120 dla prędkości odkształcenia

ok. 10 s-1 z oddziaływaniem udarowym jest wyższa o ok.
250 MPa, a w przypadku braku udaru o ok. 100 MPa
(Rys. 6). Dla tej prędkości odkształcenia stal martenzytyczną charakteryzuje wyższy o ok. 80 MPa poziom
wytrzymałości dla testów z oddziaływaniem udarowym
w porównaniu do testów bez udaru. Wytrzymałość na
ściskanie stali NBA-210/120 dla prędkości odkształce-1
nia ok. 100÷150 s z oddziaływaniem udarowym jest
wyższa o ok. 300 MPa od stali A600, a w przypadku
braku udaru różnice są nieznaczne. Dla tej prędkości
odkształcenia stal martenzytyczną charakteryzuje
wyższy o ok. 150 MPa poziom wytrzymałości dla testów
z oddziaływaniem udarowym w porównaniu do testów
bez udaru.

Rys. 6. Quazi-statyczne i udarowe krzywe ściskania (fragmenty) stali nanostrukturalnej bainitycznej 210/120 i stali
pancernej martenzytycznej klasy 600 dla prędkości odkształcenia 10 s-1, (r – normalna do płaszczyzn pasmowości
mikrostruktury jest prostopadła do kierunku ściskania,
d – odkształcenie z udarem, s – odkształcenie bez udaru)
Fig. 6. Fragments of quasi-static and stroke compression
curves of the 210 nanostructured bainitic steel and the
-1
600 commercial armour steel at a strain rate of 10 s . (r –
the normal to the planes of banding microstructure was
perpendicular to the direction of compression; d – deformation with stroke effect, s – deformation without stroke
effect)
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Rys. 7. Krzywe naprężenie ścinające-odkształcenie wyznaczone w eksperymentach ścinania z zastosowaniem pręta Hopkinsona; Wariant (a) 210/120; (b) 275/120
Fig. 7. Shearing stress vs. strain curves determined during shear tests with the use of the Split Hopkinson Pressure Bar;
Variant (a) 210/120; (b) 275/120

Krzywe naprężenie-odkształcenie wyznaczone w testach ścinania dynamicznego próbek płaskich ze stali
nanostrukturalnej bainitycznej metodą pręta Hopkinsona zamieszczono na rys. 7. Dla wariantu 210/120
uzyskano wartości naprężenia ścinania w zakresie

1000÷1200 MPa dla niższych prędkości odkształcenia
ok. 100 000 s-1 oraz w zakresie 1400÷1500 MPa dla
prędkości odkształcenia ok. 200 000 s-1. Poziom naprężeń ścinających dla wariantu 275/120 wynosił od 1100
do 1400 MPa. Badania mikrostruktury obszarów lo-

Rys. 8. Makrostruktura, mikrostruktura i wyniki pomiarów twardości stali nanostrukturalnej bainitycznej – wariant 275/120
w obszarach lokalizacji odkształcenia powstałych w wyniku ścinania dynamicznego z zastosowaniem pręta Hopkinsona
Fig. 8. Macro-, microstructure and hardness measurement results for nanostructured bainitic steel – variant 275/120 within
the area of strain localisation formed as a result of dynamic shearing with the use of the Hopkinson Bar

a)

b)

Rys. 9. Mikrostruktura w
rdzeniu pasma (a) oraz dyfrakcja z tego obszaru (b).
Wariant 210/120, jasne pole
widzenia transmisyjny mikroskop elektronowy
Fig. 9. Bright field TEM image of internal shear band microstructure (a) and electron
diffraction pattern (b) taken
with wide aperture, showing
the limited spread of orientations in the shear band.
Variant 210/120
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kalizacji odkształcenia wykazały obecność adiabatycznych pasm ścinania o twardości przekraczającej 900
HV (Rys. 8).
Mikrostruktura pasma składa się z obszaru środkowego (rdzenia) otoczonego silnie odkształconymi
i wydłużonymi listwami. Rdzeń pasma o szerokości ok.
2 µm składa się z równoosiowych nanoziarn. Średnica tych nanoziarn wynosi od 100 do 200 nm (Rys. 9).
W badaniach metodą mikrodyfrakcji stwierdzono obecność jedynie fazy ferrytycznej o strukturze regularnej przestrzennie centrowanej (bcc). W szczególności
nie stwierdzono na obrazach dyfrakcyjnych z obszaru
rdzenia pasma obecności austenitu i węglików. Obecność nowych równoosiowych drobnych ziarn i brak austenitu resztkowego mogą świadczyć, że rdzeń pasma
ścinania powstał na skutek lokalnej przemiany fazowej
z austenitu w wyniku wzrostu temperatury i następnego intensywnego chłodzenia przez osnowę. W badaniach z zastosowaniem techniki wysokorozdzielczej
(high resolution TEM) stwierdzono obecność nanolistew o tej samej orientacji wewnątrz nanoziarn. Mikrodyfrakcja z obszarów nanoziarn wykazała jedynie
fazę ferrytyczną. W strefie przejściowej o szerokości ok.
8 µm występowały silnie odkształcone listwy bainitu
oraz austenitu resztkowego w postaci warstw pomiędzy listwami bainitu.
Podsumowanie
Celem pracy były badania stali ultrawytrzymałych
w warunkach laboratoryjnych w ograniczonym zakresie prędkości odkształcenia, aby wskazać właściwości,
które determinują zdolność materiału do pochłaniania
i rozpraszania energii udarowej (odporności na przebicie). Założono, że wytrzymałość na ścinanie, energia
ścinania i zdolność do odkształcenia plastycznego bez
pękania w próbie ścinania są istotnymi właściwościami gatunków stali stosowanych do wytwarzania blach
pancernych.
Wyznaczono wytrzymałość na ścinanie i energię ścinania dla nanostrukturalnej stali bainitycznej (NA®
NOS-BA ) i komercyjnej stali pancernej martenzytycznej klasy 600, stanowiącej materiał odniesienia.
Wyniki badań wykazały, że wariant 210/120 stali nanostrukturalnej charakteryzuje się najwyższą wytrzymałością na ścinanie Rt = 1400÷1550 MPa w całym
zakresie prędkości stempla do 225 mm/s oraz energią
ścinania odniesioną do grubości badanej próbki Pc/g =
15÷11 J/mm w zakresie wysokich prędkości stempla
powyżej 30 mm/s.
Stal nanostrukturalna w wariancie 210/120 posiada
najwyższą wartość wytrzymałości na ściskanie udarowe Rms = 2780÷2880 MPa dla prędkości odkształcenia
-1
do 270 s przy zbliżonej wartości odkształcenia do stali
pancernej martenzytycznej klasy 600.
Zaproponowano wskaźnik T charakteryzujący materiał w zakresie wytrzymałości na ścinanie i pracy
ścinania, który może być wykorzystany w ocenie zdolności ochronnych, będący iloczynem wytrzymałości na
ścinanie Rt (MPa) oraz całkowitej pracy (energii) ścinania (Pc) odniesionej do grubości (g) badanej próbki Pc/g
(J/mm). Weryfikacja i stosowanie tego wskaźnika wymaga większej liczby danych eksperymentalnych uzyskanych w testach ścinania dynamicznego gatunków
stali stosowanych na osłony balistyczne oraz w testach
ostrzałem.
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Przeprowadzenie eksperymentów i badań
w celu opracowania podstaw technologii
wytwarzania nowoczesnych powłok
żaroodpornych i odpornych na ścieranie
na stopach przeznaczonych dla przemysłu
lotniczego
Praca statutowa miała na celu przeprowadzenie badań
wyprzedzających opracowanie parametrów technologii wytwarzania kompozytowych proszków wykonanych z niobu
pokrytego powłokami ochronnymi, a także charakterystykę ich mikrostruktury i składu fazowego w zależności od
zastosowanego procesu technologicznego. W pracy przyjęto
tezę, że możliwe jest wytworzenie kompozytowego proszku
zbudowanego z czystego niobu z powłoką ochronną, którego docelowym zastosowaniem będzie technologia Additive
Manufacturing wykorzystująca drukowanie 3D komponentów o złożonej geometrii. Przeprowadzono eksperymenty
technologiczne wytwarzania dyfuzyjnych powłok krzemowanych na proszku niobu o średnicy cząstek poniżej 0,04
mm. Wykazano, że zastosowanie procesu krzemowania dyfuzyjnego umożliwia wytworzenie powłok krzemowanych
na proszkach niobu, dzięki czemu na ich powierzchni powstają fazy Nb5Si3 oraz NbSi2.
Słowa kluczowe: powłoki ochronne, stopy żarowytrzymałe, utlenianie temperaturowe

Experiments and studies for the development
of the foundations of the production technology
for temperature and wear resistant coatings
on alloys for the aviation industry
The statutory work aimed at the execution of research
preliminary to the development of technological parameters
for the production of composite powders made of niobium
with protective coatings, as well as the characterisation of
their microstructure and phase composition depending on
the applied technological process. It was assumed that it
was possible to produce a composite powder made of niobium with a protective coating that would be finally applied in Additive Manufacturing technology for 3D printing of components with complex geometries. Technological
experiments were conducted to produce diffusion silicide
coatings on the niobium powder with a particle diameter
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of less than 0.04 mm. It was shown that the application of
diffusion siliconising allows for the deposition of silicide
coatings on niobium powders, resulting in the formation of
Nb5Si3 and NbSi2 phases.
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a)

Proszek z czystego niobu

Keywords: protective coatings, high-temperature alloys,
high-temperature oxidation

Wprowadzenie
Jednym z kierunków perspektywicznych w rozwoju
silników lotniczych i turbin stacjonarnych jest opracowywanie nowych rodzajów stopów żarowytrzymałych
oferujących wyższą temperaturę pracy oraz powłok
ochronnych zapewniających odporność na utlenianie.
Aktualnie w europejskim przemyśle lotniczym realizowane są prace badawcze nad zastosowaniem metali
o znacznie wyższej temperaturze topnienia, jakimi są
molibden i niob oraz ich stopy, umożliwiające podwyższenie temperatury pracy do 1300°C. Dotąd nie opracowano optymalnego składu chemicznego stopów niobu,
który mógłby zapewnić wymaganą odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze, ponieważ wprowadzane dodatki stopowe nie tworzą zwartej i przylegającej
do podłoża zgorzeliny, która byłaby barierą dla dyfuzji
tlenu do wnętrza materiału.
Celem pracy było przeprowadzenie eksperymentów
i badań służących opracowaniu parametrów technologii
wytwarzania kompozytowych proszków zbudowanych
z czystego niobu pokrytego powłokami ochronnymi,
a także charakterystyka ich mikrostruktury i składu
fazowego w zależności od zastosowanego procesu technologicznego. Przyjęto tezę mówiącą, że możliwe jest
wytworzenie kompozytowego proszku zbudowanego
z niobu z powłoką ochronną (Rys. 1), którego docelowym zastosowaniem będzie technologia Additive Manufacturing wykorzystująca drukowanie 3D komponentów o złożonej geometrii.

a)

b)

b)

Czysty Si

Rys. 2. Fotografie proszku niobu (a) oraz granul krzemu (b)
wykorzystanych w eksperymentach
Fig. 2. Niobium powder (a) and silicon granules (b) applied
in the experiments

różniących się składem chemicznym. Badania składu
fazowego wykonano metodą dyfrakcji rentgenowskiej,
z użyciem dyfraktometru Empyrean firmy PANalytical, stosując filtrowane promieniowanie kobaltu i detektor półprzewodnikowy PIXcel.
Wyniki i ich dyskusja
Przeprowadzono analizę składu fazowego proszków
Nb po procesie krzemowania dyfuzyjnego, której wyniki przedstawiono na rys. 3. Wyniki badań morfologii proszków po procesie krzemowania przedstawiono
na obrazach SEM na rys. 4a, a na rys. 4b przedstawiono wyniki badań mikrostruktury na przekroju cząstek proszków, natomiast na rys. 4c,d przedstawiono
przykład rozmieszczenia niobu i krzemu na przekroju
proszku.

c)

Rys. 1. Schemat wytwarzania proszku na osnowie niobu
z powłokami ochronnymi: a) proszek czystego Nb, b) proces wytwarzania powłoki dyfuzyjnej, c) proszek kompozytowy
Fig. 1. Schematic representation of the production of niobium powders with protective coatings: a) pure niobium
powder, b) coating deposition process, c) composite powder

Materiał, zakres i metodyka badań
Przeprowadzono eksperymenty technologiczne wytwarzania dyfuzyjnych powłok krzemowanych na
proszku niobu o wielkości cząstek < 0.04 mm – rys. 2a,
z wykorzystaniem granul z czystego krzemu (Rys. 2b).
Do wytwarzania powłok wykorzystano metodę pack
cementation. Badania mikrostruktury powłok ochronnych prowadzono za pomocą wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego FEI INSPECT F wyposażonego w działo z emisją Schottky’ego – FEG (Field Emission Gun). W ramach pracy przeprowadzono obserwacje zgładów metalograficznych za pomocą detektora
BSE, który umożliwia ujawnienie szczegółów warstw

Rys. 3. Wyniki analizy składu fazowego proszków z powłokami uzyskanymi w procesie krzemowania dyfuzyjnego
Fig. 3. Results of phase composition analysis for coatings
obtained in diffusion siliconising process

Proszki niobu po krzemowaniu dyfuzyjnym charakteryzują się obecnością faz: NbSi2, Nb5Si3, Nb, NbC
i SiC. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów technologicznych wykazano, że możliwe jest wytworzenie proszków zbudowanych z faz z układu Nb-Si
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Rys. 4. Obrazy SEM-BSE proszków z powłoką uzyskaną w procesie krzemowania dyfuzyjnego (a) oraz mikrostruktura na
przekroju poprzecznym proszku Nb z powłoką krzemowaną (b), rozmieszczenie pierwiastków: c) Nb i d) Si
Fig. 4. SEM-BSE images of powders with protective coating obtained in a diffusion siliconising process (a) and cross-sectional
microstructure of the Nb powder with the silicide coating (b), elemental distribution: c) Nb and d) Si

– NbSi2 i Nb5Si3 na osnowie czystego Nb. Występujące
fazy SiC i NbC powstały najprawdopodobniej w reakcji pomiędzy grafitowym tyglem a materiałem powłokotwórczym Si i proszkiem niobu. Badania morfologii
proszków uzyskanych w procesie krzemowania dyfuzyjnego proszków niobu ujawniły, że charakteryzują
się one nieregularnym kształtem (Rys. 4a), porowatą
powierzchnią oraz wielkością do około 50 μm. Badania
mikrostruktury na przekroju proszków ujawniły, że
charakteryzują się one występowaniem ciągłej powłoki
zbudowanej z krzemków niobu oraz rdzenia z czystego
niobu, co przedstawiono na Rys. 4b. Widać to na rozmieszczeniu Nb (Rys. 4c) i Si (Rys. 4d). Analiza składu
chemicznego ujawniła występowanie cząstek o zawartości Si od 26% at. do 61% at. oraz Nb od 39% at. do
73% at.
Podsumowanie
W pracy przeprowadzono badania mające na celu
opracowanie podstaw technologii wytwarzania kompozytowych proszków niobu z powłokami ochronnymi
przewidzianych do druku 3D metodą Additive Manufacturing. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów technologicznych oraz badań laboratoryjnych
wykazano, że możliwe jest wytworzenie proszków kompozytowych z niobu z powłokami ochronnymi. Zastosowanie procesu krzemowania dyfuzyjnego umożliwia
wytworzenie powłok Si na proszkach niobu, dzięki czemu na ich powierzchni powstają fazy z układu równowagi Nb-Si tj. Nb5Si3 oraz NbSi2.
W przyszłości planowana jest weryfikacja technologii
wytwarzania proszków kompozytowych w testach utle-

niania wysokotemperaturowego oraz eksperymenty
wytwarzania próbek z opracowanych proszków metodą
Additive Manufacturing, tj. druku 3D, która stanowi
aktualnie innowacyjną technologię wytwarzania komponentów dla przemysłu lotniczego.
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Opracowanie wariantowych składów
surowcowych samoredukucyjnych
żelazonośnych materiałów wsadowych
o ograniczonym efekcie chłodzącym
dla procesu EAF
Celem pracy było wykonanie wstępnych badań nad
zrównoważoną energetycznie redukcją odpadowych tlenków żelaza w piecu EAF z wykorzystaniem metalotermii.
Zaproponowano wykorzystanie wzbogaconych zgarów
aluminiowych jako źródła metalicznego aluminium oraz
sproszkowanego żelazokrzemu. Zbadano skład chemiczny
tych odpadów i na jego podstawie zaprojektowano samoredukcyjne mieszanki, w których zastosowano odpadowy
nośnik tlenków żelaza oraz dwa lub trzy reduktory. Mieszanki poddano analizie termicznej w zakresie TG/DTA
wraz z analizą składu chemicznego gazu nad próbką. Wyniki pracy pokazały możliwość wykorzystania wybranych
surowców odpadowych do wytwarzani kompozytów na
bazie zgorzeliny o ograniczonym efekcie chłodzącym dzięki
wykorzystaniu reakcji metalotermicznych.
Słowa kluczowe: samo-redukujący, odpad żelazonośny,
zgar aluminiowy, analiza termiczna

Development of alternative raw material
compositions for self-reduction iron-bearing
feed materials with limited cooling effect
for EAF process
The aim of the work was to perform preliminary research on energy-saving reduction of waste iron oxides in
an EAF furnace using metallothermy. It was proposed to
use enriched dross of alumina as a source of metallic aluminium and powdered ferrosilicon. The chemical composition of these wastes was determined and, based on this,
self-reduction mixtures were designed, which used a waste
oxide carrier and two or three reducers. The mixtures were
subjected to thermal analysis using the TG/DTA method
with chemical identification of the evolved gases over the
sample. The results show the possibility of using selected
waste materials for the production of composites based on
mill scale with limited cooling effect using metallothermic
reactions.
Keywords: self-reduction, iron-bearing waste, aluminium scraper, thermal analysis

Wprowadzenie
W procesie produkcji stali powstaje wiele odpadów
żelazonośnych z czego znaczną część stanowią odpady
tlenkowe – głównie FeO i Fe2O3. Znaczna część z nich
jest pozornie podobna do rudy żelaza, jednakże w rzeczywistości występują ograniczenia w efektywnym ich
zawróceniu do procesu produkcyjnego stali. Jednym
z podstawowych utrudnień stosowania odpadów tlenkowych w procesie wytwarzania stali są ograniczenia możliwości ich redukcji w piecach stalowniczych,
a zwłaszcza w piecach elektrycznych. Ponadto redukcja tlenków żelaza za pomocą węgla powoduje znaczący
wzrost zużycia energii. Sam proces ich redukcji za pomocą tlenku węgla jest co prawda lekko egzotermiczny,
ale aby zaszedł w piecu stalowniczym niezbędne jest
wcześniejsze wytworzenie odpowiedniej ilości tlenku
węgla, a to jest już proces silnie endotermiczny, co w bilansie ogólnym powoduje ujemny efekt energetyczny.
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W niniejszej pracy podjęto wstępne badania nad koncepcją która łączy elementy technologii stosowanej niekiedy w procesie konwertorowym, to jest wprowadzanie do pieca samoredukcyjnych brykietów lub innych
aglomeratów bazujących na węglu, z zastosowaniem
aluminotermii, a konkretnie wzbogacanie samoredukującego się kompozytu rozdrobnionym aluminium
metalicznym lub ewentualnie dodatkowo żelazokrzemem. Atrakcyjność tej koncepcji polega na wykorzystaniu zamiast drogiego aluminium odpadu powstającego
w procesie separacji zgarów aluminiowych. Wzbogacone w metaliczne aluminium zgary wytwarza od niedawna, według opatentowanej metody, polska firma z okolic Częstochowy. Utylizacja tego odpadu w metalurgii
stali wydaje się być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza,
że znajduje on już zastosowanie w metalurgii do odtleniania żużla.
Materiał, zakres i metodyka badań
W ramach pracy zbadano surowce wtórne mogące
wchodzić w skład samoredukujących się kompozytów
na bazie zgorzeliny oraz wykonano wstępne badania
nad doborem ich składu wyjściowego. Pozyskano żelazonośne tlenkowe materiały odpadowe ze stalowni
elektrycznej. Wzięto pod uwagę materiały nadające się
do wykorzystania jako nośniki żelaza w samoredukujących mieszankach wprowadzanych do pieca EAF. Wybrano dwa rodzaje zgorzeliny różniące się między sobą
proporcją stosunkiem udziału FeO i Fe2O3. Materiały
te poddano badaniu składu chemicznego oraz analizy
termicznej w zakresie istotnym z punktu widzenia docelowego ich wykorzystania. Podobne rozeznanie wykonano w zakresie możliwych do zastosowania reduktorów zawierających węgiel, metaliczny glin i krzem.
Na podstawie wyników badań oraz danych fizykochemicznych poszczególnych związków chemicznych
opracowano i oprogramowano arkusz kalkulacyjny
wspomagające projektowanie składów surowcowych
samoredukujących się kompozytów. Na podstawie
wykonanych za jego pomocą obliczeń bilansowych zaprojektowano składy surowcowe 15 samoredukcyjnych
mieszanek w których zastosowano dwa lub trzy reduktory oraz jeden z dwóch pozyskanych nośników żelaza.
Z założenia tlenki żelaza zawarte w mieszankach miały
ulegać redukcji w taki sposób, aby efekt energetyczny
tego procesu był w przybliżeniu zerowy. Ze względu na
dostępność, skuteczność i prostotę aplikacji jako reduktory zastosowano: węgiel, glin i krzem. Ich stosowanie
w odniesieniu do tlenków żelaza można schematycznie
przedstawić następująco:
• Redukcja węglem – endotermiczna:
tlenek żelaza + węgiel → żelazo + tlenek węgla
• Redukcja glinem – egzotermiczna:
tlenek żelaza + glin → żelazo +tlenek glinu
• Redukcja krzemem – egzotermiczna:
tlenek żelaza + krzem → żelazo + tlenek krzemu
Zaprojektowane mieszanki poddano analizie termicznej. Badania prowadzono w atmosferze argonu w metodą TG/DTA oraz analizowano skład gazów – między innymi CO i CO2. Badania wykonywano w temperaturze
od 20 do 1500°C. Wyniki opracowano za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Ze względu na wpływ
zarówno postaci (rozdrobnienia) jak i zanieczyszczeń –
np. obecność związków Ca [1] badania na rzeczywistych
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materiałach odpadowych mają zasadnicze znaczenie
dla projektowania technologii, gdyż wyniki mogą znacząco odbiegać od teoretycznie oczekiwanych.

były rozłożone w czasie i przebiegały spokojnie. Parametrem wskazującym na zachodzenia tych reakcji było
pojawianie się CO w gazach nad próbką. Na wykresach
z badania mieszanek o wysokiej zawartości węgla i niskiej glinu (np. 2,5% masowo) nie można jednoznacznie stwierdzić występowanie efektu egzotermicznego
w wyniku reakcji aluminotermicznej. Brak na wykresie DTA wyraźnych oznak reakcji egzotermicznych był
spowodowany jednoczesną, w pewnym zakresie temperaturowym, redukcją tlenków żelaza węglem i glinem,
przy ogólnym ujemnym efekcie energetycznym obu
tych procesów. W miarę wzrostu zawartości aluminium
efekt endotermiczny był „płytszy”, a wyniki analizy pozwalały ustalić początek reakcji aluminotermicznej,
która rozpoczynała się później niż reakcja redukcji węglem.
Egzotermiczne działanie reakcji aluminotermicznej
widać wyraźnie w mieszankach, w której udział glinu był wyższy niż węgla Np. w mieszance zwierającej
ok. 15% glinu, a węgla ok 4% reakcja redukcji tlenków
żelaza węglem jest „maskowana” wyraźnym efektem
cieplnym reakcji aluminotermicznej, rozpoczynającej
się w temperaturze powyżej 1200°C, co widać na wykre-

Wyniki i ich dyskusja
Wyniki badania składu chemicznego posiadanych
odpadów żelazonośnych (Tab. 1), wykazały, że są one
stosunkowo czyste i bogate w żelazo. Suma tlenków
żelaza i żelaza metalicznego wynosi w nich ok. 90%.
Zwraca uwagę zróżnicowanie stosowanych w przemyśle materiałów węglonośnych. Pozyskane materiały
określane jako nawęglacze bardzo istotnie różnią się
zawartości węgla. W nawęglaczu II wynosi ona ok 50%
i praktycznie eliminuje go z zastosowania do sporządzania samoredukcyjnych mieszanek. Wyniki badania
składu chemicznego poszczególnych materiałów zamieszczono w tabeli 1.
Wyniki analizy termicznej wykazały znaczne zróżnicowanie zachodzących procesów fizyko-chemicznych
w zależności od składu surowcowego. Widoczny był
wpływ zanieczyszczeń obecnych w materiałach reduktorów na szybkość reakcji i ich przebieg. Generalnie
jednak reakcje chemiczne tlenków żelaza z węglem

Rys. 1. Wyniki analizy termicznej mieszanki samoredukującej
zawierającej ok 15% glinu i 4%
węgla
Fig. 1. Results of thermal analysis for a self-reduction mixture
containing approx. 15% of aluminium and 4% of carbon

Tabela 1. Wyniki badania składu chemicznego możliwych komponentów kompozytu samoredukującego.
Table 1. Results of the examination of chemical composition of possible components of self-reduction composite.
Nazwa surowca
Składnik

Zgorzelina
I

Zgorzelina
II

Femet

1,17

3,13

FeO

36,21

48,87

Fe2O3

53,71

Nawęglacz
I

Nawęglacz
II

Wzbogacone
zgary alum.

Żelazokrzem
drobny

-

-

1,68

-

-

8,31

35,33

-

5,01

0,30

Zawartość, % mas.

C

-

-

81,0

Si

-

-

-

SiO2

-

-

4,15

Almet

-

-

-

Al2O3

-

-

2,27

53,0
12,79
2,41

-

1,68

6,1

70

12,82

-

51,20

-

16,80

-
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Rys. 2. Wyniki analizy termicznej
mieszanki samoredukującej zawierającej ok 20% krzemu
Fig. 2. Results of thermal analysis
for a self-reduction mixture containing approx. 20% of silicon

sie DTA (Rys. 1). O zachodzącej równocześnie redukcji
tlenków żelaza węglem świadczy wyraźny wzrost zawartości CO w gazach nad badaną próbką.
O ile redukcja metalicznym aluminium zachodziła
tylko nieco gwałtowniej niż węglem to pod tym względem zdecydowanie wyróżnia się redukcja krzemem
wprowadzany w postaci pylistego 70% żelazokrzemu,
który reagował bardzo intensywnie (Rys. 2). Jest to
w głównej mierze zasługa pylistej postaci żelzokrzemu,
w odróżnieniu od zgarów, gdzie frakcja metaliczna nie
była tak rozdrobniona. W wyniku wykonanych badań
określono kolejność reakcji redukcji w warunkach stosowania konkretnych surowców odpadowych. Z badań
wynika, że pierwszy w reakcję z tlenkami żelaza wchodzi krzem zawarty w pylistym żelazokrzemie, następnie węgiel zawarty w hutniczym nawęglaczu i na końcu
glin wchodzący w skład wzbogaconych zgarów aluminiowych. Taka kolejność dotyczy konkretnie zastosowanych materiałów i nie musi obowiązywać w przypadku innych odpadów.
Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono
możliwość wykorzystania wybranych surowców odpadowych do wytwarzani kompozytów na bazie zgorzeliny o ograniczonym efekcie chłodzącym. Bardziej efektywnym źródłem energii okazał się żelazokrzem niż
wzbogacane zgary aluminiowe, ale należy pamiętać, że
zawartość glinu w zgarach wynosi ok. 50%, a krzemu
w żelazokrzemie ok. 70%. Jednakże oba te składniki
zapewniają efekt egzotermiczny osłabiający lub niwelujący endotermiczną reakcję redukcji tlenków żelaza
węglem. Z analizy termicznej wynika, że zastosowanie
nadmiaru węgla spowoduje, że do reakcji aluminotermicznej w mieszance może w ogóle nie dojść, zwłaszcza
przy powolnym nagrzewaniu, gdyż cały tlenek żelaza
zostanie zredukowany węglem zanim wystąpią warunki niezbędne do zainicjowania reakcji aluminotermicznej. W takim wypadku glin zostanie utleniony już poza

kompozytem, gdzie efektywność cieplna tej reakcji dla
procesu stalowniczego będzie zdecydowanie mniejsza.
Literatura
[1] T. Lindstad, M. Syvertsen, R.J. Ishak, H.B. Arntzen, P.O.
Grøntvedt, The influence of alkalis on the Boudouard reaction,
Proceedings, Tenth International Ferroalloys Congress, 1–4
February 2004, Cape Town, South Africa, s. 261-271.
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Badanie borowanych warstw
powierzchniowych na stali i stopach niklu
z wykorzystaniem optycznej spektrometrii
emisyjnej ze wzbudzeniem jarzeniowym
Opracowano dla spektrometru GD OES LECO 850A
dwa programy analityczne do analizy warstw borowanych
na stali i stopach niklu. Przygotowano odpowiedni zbiór
materiałów odniesienia umożliwiający wykonanie kalibracji zarówno dla pierwiastków stopowych, jak i zanieczyszczeń. Do kalibracji boru zastosowano próbki wzorcowe, w
których zawartość boru oznaczona została metodą OES
ICP z wykorzystaniem spektrometru Agilent 5100, a także
za pomocą mikroanalizy XRF. Opracowane programy analityczne posłużyły do przebadania zgromadzonych próbek
z warstwami borowanymi. Otrzymane profile pozwalają
na obserwację rozkładu stężeń takich pierwiastków jak B,
Si, Cr, Mn, Ni, Fe, Mo i Ti, zarówno w obszarze warstwy
borowanej, jak i w strefie dyfuzyjnej.
Słowa kluczowe: warstwa borowana, optyczna spektrometria emisyjna, wzbudzenie jarzeniowe, analiza profilowa, skład chemiczny

Examination of boronised surface layers on steel
and nickel alloys with glow discharge optical
emission spectrometry
Two analytical programs for the analysis of boronised
surface layers on steel and nickel alloys were developed for
the GD OES LECO 850A spectrometer. An appropriate set
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of reference materials was prepared for the calibration of
both alloying elements and impurities. Some in-house reference samples were applied for the calibration of boron. In
these samples, boron content was determined with the Agilent 5100 ICP OES spectrometer and X-ray microanalysis.
The analytical programs were used to examine the samples
with boronised surface layers. The obtained depth profiles
allow to observe the distribution of concentrations of such
elements as B, Si, Cr, Mn, Ni, Fe, Mo and Ti, both in the
boronised layer and in the diffusion zone.

odniesienia, obejmujące zarówno pierwiastki stanowiące składniki podłoża, jak i składniki występujące w wysokich stężeniach w wytworzonych warstwach: bor,
nikiel, krzem. Materiał ten stanowiły wzorce stali, stopów niklu, glinu i tytanu, a także próbki wzorcowe staliwa chromowego oraz warstw borowanych z oznaczoną
orientacyjnie techniką mikroanalizy rentgenowskiej,
zawartością boru (do 20% wagowych B). Do przygotowania krzywych wzorcowych do analizy warstw borowanych na stopach niklu wykorzystano wzorce stopów
niklu zawierające niskie zawartości boru oraz zestaw
próbek wzorcowych użyty do kalibracji programu do
analizy warstw borowanych na stali.
Zawartości boru w próbkach wzorcowych staliwa
chromowego (1,43% i 0,11% B), oznaczone zostały
metodą OES ICP. Roztwory próbek przygotowano
zgodnie z wytycznymi Procedury 6/Chem, stosowanej
w analizie stali. Wykresy kalibracyjne spektrometru
OES ICP Agilent 5100 przygotowano w oparciu o serię
roztworów syntetycznych.
Oba programy analityczne dla spektrometru GDS
LECO 850A, zarówno do analizy warstw borowanych
na stali, jak i na stopach niklu, przygotowane zostały
z wykorzystaniem źródła wzbudzenia prądem stałym
(dc). Warunki wzbudzenia dobrano w taki sposób, aby
zapewnić równomierne rozpylanie badanych warstw
oraz uzyskanie porównywalnych wyników dla różnych
materiałów wzorcowych zastosowanych do sporządzenia krzywych kalibracyjnych. Przygotowane programy
analityczne umożliwiają analizowanie następujących
pierwiastków: B, Fe, C, Mn, Si, Cr, Cu, Al, Ni, Mo, V,
Ti, Nb, W, Co, W (warstwy na stali) oraz dodatkowo Ta,
Hf i Zr w przypadku warstw na stopach niklu.
Jako materiał badawczy, który przeanalizowany
został z użyciem opracowanych programów analitycznych, wykorzystano trzy serie próbek stali AMS 5504
z wytworzonymi na nich warstwami zawierającymi
zróżnicowane zawartości boru, zarówno przed jak i po
przeprowadzeniu obróbki cieplnej. Drugą grupę próbek
stanowiły borowane próbki stopu niklu Inconel 718.
Próbki te poddane były obróbce cieplnej trwającej do
12 godzin.

Keywords: boronised layer, optical emission spectrometry, glow discharge, depth profile analysis, chemical composition

Wprowadzenie
Powierzchnia stali poddawana jest procesowi borowania w celu uzyskania wysokiej twardości powierzchni, dochodzącej do 2100 HV, utrzymującej się w temperaturze nawet do 9000C. Stale zawierające warstwy
borowane wykazują dużą odporność korozyjną w wielu
agresywnych środowiskach.
Warstwy borowane otrzymuje się w wyniku nasycania powierzchni stali borem na skutek działania mechanizmu dyfuzji reaktywnej. Warstwy te składają się
z borków żelaza: Fe2B dla struktury jednofazowej, natomiast dla struktury dwufazowej, z fazy FeB (zawierającej około 16,4% wag. B) znajdującej się w zewnętrznej
części warstwy i leżącej poniżej fazy Fe2B, zawierającej
około 9% wag. B. Pod warstwą borków znajduje się szeroka strefa przejściowa, w której obecne są pierwiastki
pochodzące zarówno ze stalowego podłoża, jak i wprowadzone podczas procesu borowania.
Warstwy borowane na powierzchni stopów niklu
otrzymuje się między innymi metodą termochemiczną
[1]. Dla stopów niklu, mających dobrą odporność korozyjną, borowanie powierzchni może być zastosowane
w celu uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia przed
zużyciem na drodze mechanicznej. Rozwój tej technologii wymaga dalszych badań, dotyczących między innymi, analizy składu chemicznego warstw naborowanych, w tym rozkładu boru w obrębie wielostrefowych
warstw powierzchniowych, a także rozkładu innych
pierwiastków lekkich, na przykład krzemu [1]. Badania składu chemicznego warstw borowanych prowadzone są przede wszystkim z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej oraz techniki XRD, a także poprzez
pomiary mikrotwardości na przekrojach poprzecznych
wytworzonych warstw [1–3].
Do badania składu chemicznego warstw borowanych
i warstw pośrednich wykorzystywana może być także
optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem jarzeniowym (GD OES). Świadczą o tym wstępne badania przeprowadzone w Zakładzie Chemii Analitycznej,
jak i nieliczne doniesienia literaturowe.
Celem niniejszej pracy było rozszerzenie możliwości
badawczych Zakładu Chemii Analitycznej o badania
w zakresie ilościowej analizy profilowej składu chemicznego warstw zawierających wysokie zawartości
boru, wytworzonych na stali i stopach niklu z wykorzystaniem optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem jarzeniowym (GD OES).
Materiał, zakres i metodyka badań
Do kalibracji spektrometru GD OES LECO 850A
w zakresie badań warstw zawierających wysokie stężenia boru na podłożu stalowym zastosowano materiały

Wyniki i ich dyskusja
Dla wszystkich próbek stali i stopów niklu opisanych w poprzednim punkcie przeprowadzono ilościową
analizę profilową metodą GD OES z wykorzystaniem
opracowanych programów analitycznych. Czas pomiaru wynosił od 2500 do 4000 sekund. Na rysunkach 1
i 2 przedstawiono przykładowe ilościowe profile wgłębne otrzymane dla próbek warstw borowanych na stali
AMS5504 (Rys. 1) i na stopie In718 (Rys. 2).
Otrzymane profile pozwalają na uzyskanie szeregu
informacji na temat badanych próbek:
Próbki warstw borowanych na stali AMS5504 – profile pozwalają na obserwację rozkładu stężeń pierwiastków zarówno w obszarze warstwy borowanej,
jak i w strefie dyfuzyjnej. W strefie dyfuzyjnej można
zaobserwować wzrosty zawartości takich pierwiastków
jak krzem i miedź, natomiast bliżej powierzchni można zaobserwować drugie, niższe maksimum zawartości
krzemu, a dla niektórych próbek wzrost stężenia siarki
i glinu. Obserwuje się wyraźną dyfuzję chromu, manganu i niklu do warstwy borowanej.
Próbki pokryć na stopie In718 – dla profili tych obserwuje się wyraźniejsze rozdzielenie wytworzonej
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Opracowanie metodyki ilościowej analizy
profilowej składu chemicznego
powłok AlSi na stali z wykorzystaniem
techniki GD OES

Rys. 1. Próbka 1.3 – 30-70; warstwy borowane na stali
AMS5504
Fig. 1. Sample 1.3 – 30-70; boronised layers on the AMS5504
steel

Opracowano metodykę analizy profilowej pokryć Al-Si
na stali z wykorzystaniem spektrometru GD OES LECO
850A. Do kalibracji zastosowano zbiór materiałów odniesienia obejmujący stopy glinu z wysoką zawartością
krzemu oraz wzorce stali. Prawidłowość wyników analizy
profilowej GD OES sprawdzono poprzez analizę próbek pokryć Al-Si o znanym składzie oraz porównanie głębokości
uzyskanych kraterów z wynikami obliczeń dla metody GD
OES. Opracowana metodyka posłużyła do przebadania
próbek z pokryciami Al-Fe-Si. Otrzymane profile ujawniają obecność szerokiej warstwy dyfuzyjnej, w której zawartość żelaza jest na porównywalnym poziomie z zawartością
glinu. Próbki przeanalizowano także metodą OES ICP
i wagową. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że
opracowana metodyka może być zastosowana do badania
warstw Al-Si na stali.
Słowa kluczowe: powłoka AlSi, optyczna spektrometria
emisyjna, wzbudzenie jarzeniowe, analiza profilowa, skład
chemiczny

Rys. 2. Próbka 100% EB-2, 950oC-12h-1; warstwy borowane
na stopie In718
o

Fig. 2. Sample 100% EB-2, 950 C-12h-1; boronised layers on
the In718 alloy

warstwy borowanej i strefy dyfuzyjnej. Profile pokazują
znaczący wzrost stężenia pierwiastków takich jak żelazo, chrom, molibden i tytan w strefie pośredniej, w której
też najwyższa jest zawartość boru. Natomiast w strefie
zewnętrznej pokrycia, najwyższe stężenia osiągają nikiel
i krzem. Ten ostatni pierwiastek, podobnie jak w przypadku warstw borowanych na stali, ma swoje drugie,
tym razem niższe maksimum w strefie dyfuzyjnej.
Podsumowanie
Opracowano dwa programy analityczne dla spektrometru GD OES LECO 850A do analizy warstw borowanych na stali i stopach niklu, zawierających do 20 %
wag. boru. Opracowane programy analityczne posłużyły do przebadania zgromadzonych próbek z warstwami
borowanymi.
Przeprowadzone badania pokazują, że technika GD
OES może być z powodzeniem wykorzystywana do analizy składu pierwiastkowego warstw borowanych zarówno na stali jak i stopach niklu. Może ona stanowić
albo badanie uzupełniające dla metody mikroanalizy
rentgenowskiej i mikroskopii skaningowej albo może
być wykorzystywana samodzielnie poprzez porównywanie szeregu profili w trakcie prac nad technologią
wytwarzania pokryć borowanych.
LITERATURA
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Development of the methodology of quantitative
depth profile analysis of the chemical composition
of AlSi coatings on steel with the GD OES
technique
The methodology for depth profile analysis of Al-Si coatings on steel was prepared with the use of the GD OES
LECO 850A spectrometer. A set of reference materials, including alumina alloys with a high content of silicon, as
well as reference materials of steel were used for calibration. The correctness of the GD OES depth profile analysis was verified by analysing samples of Al-Si coatings of
known composition and comparing the depth of formed
craters with the results of GD OES calculation. The developed methodology was used to test the samples with Al-FeSi coatings. The depth of the profiles reveals the presence of
a wide diffusion layer in which iron content is comparable
to that of aluminium. The samples were also analysed with
the OES ICP and gravimetric method. The results of the
studies show that the developed methodology can be used
to test Al-Si layers on steel.
Kewords: AlSi coating, optical emission spectrometry,
glow discharge, depth profile analysis, chemical composition

Wprowadzenie
Powłoki ze stopu aluminium, zawierające najczęściej 8÷11% Si nakładane są na podłoże stalowe w celu
zwiększenia odporności na korozję oraz oddziaływanie
wysokiej temperatury. Obecnie najczęściej wykorzystywane w przemyśle są pokrycia, dla których poprzez
odpowiednią obróbkę cieplną wytwarzana jest gruba
warstwa dyfuzyjna Al-Fe-Si. Warstwa ta zwiększa
przyczepność oraz odporność korozyjną końcową pokrycia. Wyroby stalowe z takimi pokryciami, najczęściej taśmy, mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym oraz w urządzeniach gospodarstwa domowego
w miejscach, gdzie stal poddawana jest oddziaływaniu
wysokiej temperatury.
Podobnie jak w przypadku innych materiałów wykorzystywanych w konstrukcjach urządzeń, także
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i w przypadku pokryć Al-Si konieczna jest kontrola ich
właściwości, w tym grubości i składu chemicznego samej powłoki i warstwy dyfuzyjnej. Badania takie często
są prowadzone z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenowskiej na przekroju poprzecznym warstw [1–4]. Specyfiką takiego postępowania jest trudność w uzyskaniu średniej zawartości poszczególnych pierwiastków w poszczególnych strefach
pokrycia. Z tego względu celowe wydaje się zastosowanie do analizy wymienionych pokryć techniki optycznej
spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem jarzeniowym
(GD OES). Technika ta pozwala na uzyskanie zależności średnich zawartości pierwiastków od głębokości
analizy przy zastosowaniu analizy „od czoła” pokrycia.
Dużą zaletą techniki jest możliwość przeprowadzenia
badań porównawczych wielu próbek przy małym nakładzie pracy związanej z przygotowaniem próbki oraz
wykonaniem pomiarów.
W Zakładzie Chemii Analitycznej IMŻ technika GD
OES od wielu lat z powodzeniem wykorzystywana jest
w ilościowej analizie profilowej szeregu pokryć i warstw
powierzchniowych. Jednak badania pokryć Al-Si nie
były do tej pory prowadzone. Celem niniejszej pracy
było opracowanie metodyki ilościowej analizy profilowej warstw Al-Si oraz Al-Fe-Si z wykorzystaniem techniki GD OES.

Weryfikacja wyników analizy profilowej GD OES
prowadzona była także poprzez analizę metodami
”mokrymi”. Oznaczenia masy powłoki wykonano metodą wagową. W tym celu próbki poddawano działaniu
kwasu solnego (1:2) z jednoprocentowym roztworem
heksametylenotetraaminy. Masę powłoki obliczano na
podstawie różnicy mas przed i po trawieniu. Oznaczenie zawartości Al, Fe i Si w powłokach przeprowadzono techniką OES ICP z użyciem spektrometru Agilent
5100, stosując do kalibracji serię wielopierwiastkowych syntetycznych roztworów wzorcowych. W celu
potwierdzenia wiarygodności wyników analizy metodą
GD OES, dokonano także porównania głębokości kraterów odczytanych z profili GD OES z pomiarami tych
samych kraterów przeprowadzonych za pomocą czujnika zegarowego do pomiaru grubości (czułość ±1 µm).
Uzyskane wyniki wskazały na dobrą zgodność wartości
obliczonych z profili GD OES i pomiarów profilometrycznych.
Wyniki i ich dyskusja
Opracowany program analityczny do badań metodą
GD OES został wykorzystany do analizy próbek blach
stalowych z warstwą Al-Fe-Si. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowy profil ilościowy dla jednej z próbek,
wraz z zaznaczonymi obszarami pod krzywymi dla
krzemu i glinu, które posłużyły do wyznaczenia grubości powłoki. W przypadku żelaza, granicę między pokryciem a materiałem podłoża wyznaczono w miejscu
przegięcia krzywej reprezentującej zawartość żelaza.

Materiał, zakres i metodyka badań
Program analityczny dla spektrometru GDS LECO
850A do ilościowej analizy profilowej pokryć Al-Si przygotowany został dla źródła wzbudzenia prądem stałym
(dc). Ze względu na fakt, że zarówno glin jak i jego stopy z krzemem charakteryzują się niskimi szybkościami
rozpylania w porównaniu ze stopami innych metali, do
badań postanowiono wykorzystać stosunkowo wysokie
warunki wzbudzenia: V const 1000V oraz i const 30
mA. W celu określenia optymalnego czasu przedjarzenia wykorzystywanego w trakcie pomiarów do kalibracji spektrometru, zbadano stabilność sygnałów
analitycznych w trakcie jarzenia we wskazanych wyżej
warunkach.
Do kalibracji zastosowano zbiór materiałów odniesienia obejmujący stopy glinu z wysoką zawartością
krzemu oraz wzorce stali. Przygotowany program analityczny umożliwia analizowanie następujących pierwiastków: Al, Si, Mg, Zn, Mn, Cu, Fe, Ni, Sn, Pb, Zr,
Cr, Ti, Ca, C i O.
W celu weryfikacji opracowanej metodyki postępowania, przeanalizowano próbkę kontrolną powłoki AlSi o grubości pokrycia wynoszącej 32 g/m2 i stężeniu
Si w pokryciu wynoszącym 10% wag. Obliczona na
podstawie profilu grubość pokrycia i stężenie krzemu
dobrze zgodziły się z danymi producenta blachy.

Rys. 1. Ilościowy profil wgłębny, próbka 161, pokrycie AlFe-Si, U = 1000 V; i = 30 mA = const.
Fig. 1. Quantitative depth profile, sample 161, Al-Fe-Si
coating, U = 1000 V; i = 30 mA = const.

Na podstawie otrzymanych profili ilościowych obliczono grubości pokryć dla obu próbek, wyrażone w g/m2,
zarówno jako grubości cząstkowe dla każdego z trzech
pierwiastków, jak i sumaryczne grubości pokryć. Wyznaczone grubości przeliczono na stężenia poszczegól-

Tabela 1. Wyniki analizy GD OES próbki pokrycia Al-Fe-Si; porównanie z wynikami analizy „mokrej“
Table 1. Results of GD OES analysis of the Al-Fe-Si coating sample; comparison with the results of the ‘wet’ analysis
Zawartość pierwiastków

Próbka 161
analiza „mokra”

wyniki analizy
GD OES

Al

Si

Fe

Grubość
powłoki

%

wartość średnia

39,3

1,5

59,2

-

g/m2

wartość średnia

-

-

-

69

wyniki pojedyncze

27,6; 29,7; 32,1

1,9; 2,0; 2,0

nb

-

wartość średnia

29,8

2,0

nb

-

wyniki pojedyncze

30,4; 30,3; 33,2

2,7; 2,7; 2,7

40,5; 31,2; 32,1

74; 64; 68

wartość średnia

31,3

2,7

34,5

69

%
g/m2
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nych pierwiastków. Należy zaznaczyć, że z uwagi na
stopowy charakter pokrycia, granica między podłożem,
a warstwą Al-Fe-Si nie jest jednoznacznie zdefiniowana. Z tego powodu wartości stężeń, szczególnie dla żelaza powinno się traktować orientacyjnie. W tabeli 1
zestawiono przykładowe wyniki poszczególnych analiz
dla próbki, dla której profil przedstawiono na rysunku 1.

Grażyna Stankiewicz, Marta Kubiczek,
Waldemar Spiewok, Piotr Knapik, Aleksandra Latacz,
Bartłomiej Poślednik, Tadeusz Glenc

Podsumowanie
Opracowano metodykę analizy profilowej pokryć
Al-Si na stali z wykorzystaniem spektrometru GD OES
LECO 850A. Porównanie wyników analiz przeprowadzonych metodą „mokrą” i metodą GD OES pokazuje,
że:
–– grubość pokrycia krzemem i glinem, wyznaczona
metodą GD OES dla przebadanych próbek jest praktycznie taka sama, co wskazywałoby na to, że próbki
te różnią się między sobą przede wszystkim sposobem przeprowadzonej obróbki cieplnej, w różnym
stopniu „rozcieńczającej” pierwotne pokrycie Al-Si;
natomiast różnice w wartościach liczbowych stężeń
obu pierwiastków wynikają przede wszystkim z nieuniknionych różnic w sposobie wyznaczania tych
wartości dla obu metod;
–– sumaryczna grubość pokryć uzyskana obiema metodami jest bardzo zbliżona pomimo faktu, że na grubość oznaczoną metodą GD OES wpływa znacząco
umowna głębokość na profilu, do którego sumowana
jest zawartość żelaza; natomiast dla metody wagowej, oznaczona grubość pokrycia będzie zależeć od
tego, na ile ilościowo zostało rozpuszczone pokrycie,
co przy szerokiej strefie dyfuzyjnej może być obciążone pewnym błędem.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że opracowana metodyka może być z powodzeniem zastosowana do badania warstw Al-Si na stali. Stanowi ona
dogodny sposób na szybkie porównywanie między sobą
pokryć na różnych etapach ich produkcji (i/lub obróbki
cieplej).
Opracowana metodyka badań będzie wykorzystana
w Zakładzie Chemii Analitycznej do badań zlecanych
przez klientów zewnętrznych Instytutu, reprezentujących przede wszystkim przemysł motoryzacyjny.
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Opracowanie metodycznych
i technologicznych założeń do produkcji
certyfikowanych materiałów odniesienia
biomasy i popiołów z bloków
energetycznych opalanych lub
współopalanych biomasą. Część I
Celem tego etapu pracy było rozwiązanie podstawowych
problemów rozdrabniania biomasy, badania jednorodności biomasy i popiołów oraz z uzyskaniem jednorodnej, nierozsegregowanej masy popiołu przez dłuższy okres czasu.
Badania przeprowadzono na czterech rodzajach zrębek
leśnych, zrębkach z wierzby energetycznej, łuskach słonecznika, dwóch rodzajach peletów ze słomy oraz popiołach z elektrofiltru i hałdy. Przeprowadzono, z pozytywnym
wynikiem, próbę mielenia wszystkich rodzajów biomasy
do uziarnienia poniżej 250 µm. Opracowano ujednolicony sposób przygotowania próbek biomasy do analizy WD
XRF. Oceniono przydatność metody WD XRF do analizy
składu chemicznego biomasy i popiołów poprzez zbadanie
zróżnicowania natężenia promieniowania charakterystycznego oznaczanych pierwiastków.
Słowa kluczowe: biomasa leśna i agro, popioły ze spalania biomasy, certyfikowane materiały odniesienia, analiza
WD XRF

Development of methodological and technological
assumptions for the production of certified
reference materials of biomass and ashes from
power plants fired or co-fired with biomass. Part I
The purpose of this stage of work was to solve the basic
problems related to biomass shredding, testing the homogeneity of biomass and ash, and obtaining and maintaining a homogeneous, non-segregated ash mass for a longer
period of time. The study was conducted on four types of
forest chips, energy willow chips, sunflower husks, two
types of straw pellets and ashes from both electrostatic precipitator and heaps. A positive attempt was made to mill
all types of biomass to a particle size below 250 μm. A unified way of preparing biomass samples for WD XRF has
been developed. The usefulness of the WD XRF method for
the analysis of chemical composition of biomass and ash
was tested by investigating the differentiation of the characteristic radiation intensity of the determinants.
Keywords: forest and agricultural biomass, ashes from
the combustion of biomass, certified reference materials,
WD XRF analysis

Wprowadzenie
Warunkiem stabilnej pracy nowoczesnych kotłów
fluidalnych opalanych biomasą jest utrzymanie stałej
charakterystyki i jakości paliwa. Ze względu na dążenie do ograniczenia zniszczeń korozyjnych wynikających z obecności chloru, fluoru i siarki, konieczny jest
stały monitoring ich zawartości w biomasie [1]. Ponadto, ze względu na wymagania dla produktów spalania
w kontekście ich przyszłego wykorzystania w gospodarce, konieczne staje się także kontrolowanie składu
produktów spalania. Oprócz analizy wymienionych
powyżej pierwiastków, producenci kotłów fluidalnych
do spalania biomasy wymagają badania w niej Mg, P,
Al, Fe, Ti, As, Cd, Cr, Hg, Cu, Pb, Ni, Zn, Mo, Sb, V,
Mn, Ca, Si, Ba i Co, z zaleceniem wykorzystania do
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tego celu techniki fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. Do tej pory najszersze badania dotyczące
zagadnień związanych z kontrolą jakości wsadu oraz
odpadów, zostały przeprowadzone w latach 2007–2010
w ramach projektu Bionorm II [2], którego efektem są
normy europejskie, obejmujące między innymi mokre
metody analizy składników głównych i niektórych śladowych. Analiza składu pierwiastkowego popiołów,
stanowiących produkt spalania lub współspalania biomasy, nie doczekała się do chwili obecnej oddzielnych
opracowań metodycznych i normatywnych. Laboratoria
przy krajowych elektrowniach, w większości realizują
jedynie wąski zakres analizy składu biomasy i popiołów, natomiast szersza kontrola prowadzona jest przez
jednostki badawcze, wykorzystujące do tego celu metody „mokre”. Jednocześnie występuje brak norm i metodyk szybkiej analizy instrumentalnej, pomijającej etap
przeprowadzania próbek do roztworu. Fluorescencyjna
spektrometria rentgenowska z dyspersją długości fal
(WD XRF) jest metodą, która umożliwia oznaczanie
prawie wszystkich wymienionych wcześniej składników na zróżnicowanym poziomie zawartości, jednak
wykorzystanie tej metody w odniesieniu do badania
składu biomasy w doniesieniach literaturowych prawie nie występuje. Metoda WD XRF w zakresie wykorzystania jej do analizy biomasy, pozostaje na etapie
wstępnych badań [2–4], ze względu na ograniczenia w
metodyce przygotowania odpowiednio rozdrobnionych
i ujednorodnionych próbek. Podobnie jak dla biomasy,
dużą przeszkodą w analizie ilościowej WD XRF popiołów, jest brak odpowiednich wzorców składu chemicznego, a także brak metodyki przygotowania reprezentatywnych próbek analitycznych.
W związku z powyższym, celem pierwszego etapu pracy było rozwiązanie podstawowych problemów
związanych ze sposobem rozdrabniania biomasy, sposobem badania jednorodności biomasy i popiołów oraz
pokonaniem trudności z utrzymaniem jednorodnej,
nierozsegregowanej masy popiołu przez dłuższy okres
czasu, pozwalających w kolejnych etapach wytworzyć
certyfikowane materiały odniesienia oraz opracować
metodykę analizy WD XRF biomasy i popiołów powstałych z jej spalania.

my) lub poniżej 20 mm (zrębki leśne i z wierzby energetycznej). Po wysuszeniu w temperaturze otoczenia,
próbki biomasy zostały rozdrobnione do wielkości cząstek poniżej 1 mm za pomocą młynka nożowego LMN100 firmy Testchem. W tak rozdrobnionym materiale,
przeprowadzono badania rozkładu wielkości cząstek,
przy użyciu granulometru Mastersizer 2000 firmy Malvern Instruments. Ponieważ wykorzystanie analizy
WD XRF do badania składu chemicznego wymaga rozdrobnienia materiału do ziarna co najmniej poniżej 300
µm, przeprowadzono, z pozytywnym wynikiem, próbę
mielenia wszystkich zgromadzonych rodzajów biomasy w młynku kriogenicznym uderzeniowym 6875D firmy SPEX. Próbki popiołów o wyjściowym uziarnieniu
poniżej 200 µm, domielono w młynku pierścieniowym
wibracyjnym do uziarnienia poniżej 80 µm. Aby ocenić
przydatność zgromadzonych materiałów do przygotowania z nich certyfikowanych materiałów odniesienia,
przeprowadzono wstępną analizę ich składu chemicznego wykorzystując do tego celu emisyjną spektrometrię
optyczną ze wzbudzeniem plazmowym (spektrometr
OES ICP Agilent 5100) oraz, do oznaczania chloru –
metodę fotometryczną (fotometr SQ 118 firmy Merck).

Materiał, zakres i metodyka badań
Pobrano w elektrowniach Konin, Siekierki, Szczecin,
Połaniec i Kozienice określone ilości popiołów (z elektrofiltru i hałdy) oraz biomasy, rozdrobnionej wstępnie
do wymiarów poniżej 10 mm (słonecznik i pelety ze słoa)

b)

Wyniki i ich dyskusja
Wstępne badania jednorodności przeprowadzono na
próbkach biomasy rozdrobnionych do wielkości cząstek
poniżej 1 mm (na pośrednim etapie mielenia i mieszania), oraz na próbkach popiołów rozdrobnionych do
końcowego wymiaru ziarna (poniżej 80 µm). W przypadku biomasy (zrębek leśnych) badaniom poddano
dziewięć dwudziestogramowych próbek. Każdą z nich
prasowano bez udziału lepiszcza w pastylkę (Rys.1a),
którą umieszczano w tyglu platynowym i spopielano
(Rys. 1b). Otrzymany popiół stapiano z odpowiednią
mieszanką topników, a uzyskane dwie perły (Rys. 1c)
analizowano techniką WD XRF (spektrometr ZSX Primus 2 firmy Rigaku).
Porównanie różnic zawartości otrzymanych dla
dwóch pereł odlanych z jednego tygla z różnicą między
maksymalną a minimalną zawartością uzyskaną dla
18 pereł potwierdziło prawidłowość procesu stapiania.
Z kolei uzyskanie dla składników podstawowych (SiO2,
Al2O3, MgO, CaO, K2O, Na2O, P) odchyleń standardowych mieszczących się w zakresie od 0,5 do 2,6%wzdl.,
pozwoliło przyjąć, że zrębki leśne, już przy rozdrobnieniu poniżej 1 mm wykazują stopień jednorodności, pozwalający wykorzystać zgromadzony materiał na wzorce przeznaczone do stosowania przez metody bazujące
c)

Rys.1. Zrębki leśne sprasowane w pastylkę (a), umieszczone w celu spopielenia w tyglu platynowym (b) i przetopione w perłę (c)
Fig. 1. Wood chips pressed into a pellet (a), placed in a platinum crucible for incineration (b) and melted into a bead (c)
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na próbkach roztwarzanych. Aby wykorzystać zgromadzone zrębki na materiał na wzorce do analizy WD
XRF konieczne będzie dalsze jego rozdrobnienie i ponowne zbadanie jednorodności. W przypadku popiołów
sprawdzeniu poddano 15 losowo pobranych próbek,
wymieszanych z woskiem i sprasowanych w pastylki.
Aby ustalić czy z upływem czasu nie będzie następowała samoistna segregacja materiału, jednorodność
zgromadzonych popiołów będzie kontrolowana podczas
realizacji drugiego etapu pracy.
Sposób przygotowania próbek do analizy WD XRF
jest w dużym stopniu zależny od rodzaju biomasy.
Zrębki leśne i wierzbowe można prasować w pastylki
bez udziału lepiszcza, natomiast w przypadku łusek
słonecznika i z peletów ze słomy otrzymanie stabilnej
pastylki wymaga użycia lepiszcza. Po przeprowadzeniu
szeregu prób z zastosowaniem celulozy mikrokrystalicznej i kwasu borowego zdecydowano się na wprasowywanie próbki wymieszanej z lepiszczem w otoczkę
z kwasu borowego. Umożliwiło to zmniejszenie o połowę
użycia wosku, co jest istotne dla oznaczania pierwiastków lekkich oraz składników występujących w biomasie na poziomie kilkunastu ppm. Technikę pastylkowania można zastosować także do przygotowywania
do analizy XRF próbek popiołów. W tym przypadku,
z uwagi na stabilność pastylki, korzystniejsze okazało się wprasowywanie próbki wymieszanej z woskiem
w pierścienie mosiężne.
Chcąc ocenić zróżnicowanie natężenia promieniowania charakterystycznego oznaczanych pierwiastków
w poszczególnych gatunkach biomasy, wykonano zapisy
widma rentgenowskiego w pełnym zakresie analitycznym (kryształy LiF 100, PE, Ge, RX25, RX41, RX61).
Wykorzystując do obliczeń według programu analizy
bezwzorcowej wyniki wykonanej uprzednio analizy
jakościowej, otrzymano dla każdej z badanych próbek
komplet rezultatów: oszacowane zawartości procento-

we składników i odpowiadające im wielkości natężenia
promieniowania charakterystycznego. Licząc się z niedoskonałościami tak uzyskanych wyników, wynikającymi z dużego uziarnienia (poniżej 1mm) i niejednakowego kształtu tak dużych ziaren dla poszczególnych
rodzajów biomasy, sporządzono wykresy zależności
natężenia promieniowania charakterystycznego od
zawartości wybranych składników. Rozkład punktów
doświadczalnych w polu wykresu oraz obserwowany
przyrost natężenia promieniowania charakterystycznego na jednostki zawartości, wskazują jednoznacznie
na to, że analizę WD XRF będzie można wykorzystać do
oznaczania ilościowego składy chemicznego badanych
gatunków biomasy, tym bardziej że wyznaczone granice wykrywalności poszczególnych składników w tak
lekkiej osnowie są w większości przypadków niższe od
spodziewanych poziomów zawartości (Tab. 1). Z pierwiastków wymienionych w Tabeli 1 metodą OES ICP
nie były oznaczone zawartości Br, Ga, Sr, Rb, Zr, Nb,
Sn, Ce, Th i U, których obecność w biomasie i popiołach
lub tylko w popiołach wykazała bezwzorcowa analiza
WD XRF. Z kolei analiza WD XRF, ze względu na zbyt
niski poziom zawartości, nie ujawniła obecności Sb, Cd
i Mo. O ile metodę WD XRF będzie można wykorzystać
do oznaczania wszystkich (za wyjątkiem Pb) składników popiołów, to w przypadku najniższych zawartości
w biomasie P, Ti, V, Co, Ni, Cu, Zn, As, Ba i Pb, możliwe będzie wyłącznie stwierdzenie, że badane materiały
zawierają wymienione składniki na poziomie niższym
niż granice ich oznaczalności metodą WD XRF. Tego
typu informacje w większości przypadków są wystarczające dla technologów.
Podsumowanie
Dokonano przeglądu elektrowni, w których jako paliwo stosowana jest/lub była biomasa, stanowiąca albo

Tabela 1. Zakresy zawartości oznaczonych metodą OES ICP składników biomasy i popiołów oraz granice oznaczalności tych
składników metodą WD XRF
Table 1. Scopes of biomass and ash components as determined by the OES ICP method and the limits of determination of
these components with the use of the WD XRF method

Pierwiastek

Zakres
zawartości
w biomasie,
(%)

Górna
granica
w popiołach,
(%)

Granica
oznaczalności
(%)

Pierwiastek

Zakres
zawartości
w biomasie,
(%)

Górna
granica
w popiołach,
(%)

Granica
oznaczalności
(%)

Na

0,005÷0,07

0,55

0,004

Zn

0,0007÷0,007

0,007

0,0006

Mg

0,03÷0,24

1,1

0,003

Br

–

–

0,0006

Al

0,02÷0,13

15,5

0,001

Ga

–

–

0,0006

Si

0,05÷2,8

24,5

0,002

As

0,00005÷0,0004

0,003

0,002

P

0,0002÷0,012

0,38

0,001

Rb

–

–

0,0006

S

–

–

0,001

Sr

–

–

0,0006

Cl

0,001÷0,066

0,01

0,0045

Zr

–

–

0,0003

K

0,065÷0,85

2,6

0,001

Nb

–

–

0,0003

Ca

0,14÷0,95

1,8

0,001

Ba

0,0003÷0,002

0,02

0,009

Ti

0,0007÷0,008

0,22

0,002

Ce

–

–

0,003

V

0,00005÷0,0002

0,015

0,002

Sn

–

–

0,002

Cr

0,001÷0,008

0,015

0,001

Pb

0,002÷0,013

0,0004

0,009

Mn

0,002÷0,02

0,05

0,001

Th

–

–

0,0006

Fe

0,03÷0,13

3,6

0,001

U

–

–

0,0006

Co

0,00002÷0,0001

0,002

0,001

Cd

0,00002÷0,0001

0,0001

–

Ni

0,0005÷0,003

0,007

0,0006

Mo

0,0001÷0,0008

0,001

–

Cu

0,0005÷0,002

0,007

0,0006

Sb

0,0005÷0,0007

0,001

–
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10% dodatek do paliwa tradycyjnego albo paliwo główne. Ustalono jakie rodzaje biomasy są aktualnie wykorzystywane przez elektrownie.
Uzyskane w obecnym etapie pracy wyniki badań
wskazują, że metoda WD XRF może być z powodzeniem stosowana do analizy składu chemicznego biomasy i popiołów powstających z jej spalania, a zgromadzone materiały, po rozdrobnieniu (biomasy) do
uziarnienia poniżej 250 µm, można będzie wykorzystać
do wytworzenia certyfikowanych materiałów odniesienia, niezbędnych do stosowania techniki WD XRF. Potwierdza to przede wszystkim ich duża jednorodność,
sprawdzona przy rozdrobnieniu odpowiednio: do 1 mm
(dla biomasy) i 80 µm (dla popiołów). Wytworzenie certyfikowanych materiałów odniesienia pozwoli z kolei
w trzecim etapie pracy opracować metodykę ilościowej
analizy WD XRF biomasy i popiołów powstałych z jej
spalania.

Wprowadzenie
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Badania stabilności austenitu w stalach
bainitycznych z efektem TRIP
Projekt dotyczył rozwoju stali bainitycznych, charakteryzujących się występowaniem przemiany martenzytycznej
indukowanej przez odkształcenie austenitu resztkowego,
zachodzącej podczas kształtowania technologicznego oraz
rozwoju metod badawczych dla oceny mechanicznej i termicznej stabilności austenitu. Przeprowadzone badania
miały na celu określenie stabilności austenitu resztkowego
pod wpływem działania zróżnicowanych stanów naprężeń,
odkształcenia i temperatury. Zastosowane sposoby odkształcenia obejmowały rozciąganie i ściskanie.
Słowa kluczowe: stal bainityczna, stabilność austenitu,
przemiana bainityczna, austenit

Investigation of the stability of austenite in bainitic
steels with the TRIP effectt
The project concerned the development of bainitic steels,
which are characterised by the occurrence of martensitic
transformation induced by the deformation of retained
austenite during technological shaping and the development of research methods for mechanical and thermal stability of austenite. The main purpose of this project was
to determine the stability of retained austenite under the
influence of different states of stress, strain and temperature. The used methods consisted of tensile tests and cold
upsetting of cylindrical samples.
Keywords: bainitic steel, stability of austenite, bainitic
transformation, austenite

Opracowanie grupy nowoczesnych stali o wysokiej
wytrzymałości AHSS (Advanced High Strength Steel)
jest odpowiedzią projektantów na ciągle rozwijając się
przemysł motoryzacyjny i coraz większe wymagania
stawiane wyrobom wykorzystywanym na elementy
konstrukcyjne. Do grupy stali AHSS zaliczają się stale
typu TRIP (Transformation Induced Plasticity), którym ze względu na unikatowe właściwości poświęca się
szczególną uwagę. Występowanie efektu TRIP prowadzi jednocześnie do uzyskania wysokiej wytrzymałości
gotowego produktu oraz plastyczności, umożliwiającej
stosowanie większych odkształceń technologicznych
w procesie wytwarzania [1, 2]. Postęp przemiany jest
ściśle związany ze stabilnością austenitu, na którą
z kolei dominujący wpływ ma skład chemiczny stali.
Pierwiastkami stopowymi wpływającymi na stabilność austenitu resztkowego poprzez zapobieganie
przemianie martenzytycznej w trakcie chłodzenia do
temperatury pokojowej jest mangan i krzem, ale głównie węgiel. Zbyt małe wzbogacenie austenitu resztkowego w węgiel powoduje podwyższenie temperatury
Ms i pojawienie się w trakcie chłodzenia martenzytu,
co może powodować niekorzystną przemianę austenitu
resztkowego w martenzyt pod wpływem nawet niewielkich odkształceń plastycznych. Natomiast zbyt duże
wzbogacenie austenitu w węgiel powoduje obniżenie
temperatury Ms, co z kolei powoduje, że przemiana nie
zachodzi lub zachodzi w niewielkim stopniu. Czynnikami mającymi też wpływ na stabilność austenitu, a które pozwalają na zachowanie efektu TRIP są wielkość
jego ziarn oraz morfologia [1].
Materiał i metodyka badań
Materiałem badań była stal bainityczna o składzie
chemicznym (w % masowych): C = 0,23%; Si = 0,98;
Mn = 1,52; S = 0,14; Cr = 1,51; Mo = 0,14; Ni = 0,07.
W pierwszym etapie przeprowadzono badania obejmujące jednoosiowe rozciąganie, symulacje procesu
spęczania oraz badania zmęczeniowe. Badania prowadzono w warunkach zróżnicowanych stanów naprężenia, odkształcenia i temperatury przy użyciu symulatora Gleeble 3800.
Ilość austenitu resztkowego oznaczono metodą Averbacha i Cohena z wykorzystaniem dyfraktometru Empyrean. Wyznaczono również zawartość węgla w austenicie resztkowym, która jak już wspomniano wcześniej
w znaczący sposób decyduje o jego stabilności.
Badania mikrostruktury wykonano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego z działem polowym (FEG_SEM) z wykorzystaniem techniki EBSD.
Przeprowadzono również symulacje numeryczne rozkładu naprężenia i odkształcenia występującego w badanym materiale.
Wyniki i ich dyskusja
Próby wytrzymałościowe z różnymi wartościami
odkształcenia pozwoliły na obserwacje stopniowego
zdeformowania struktury. Na rys. 1a, przedstawiono
strukturę pręta w stanie wyjściowym, na rys. 1b, pokazano strukturę tego pręta po wydłużeniu 10%, a na rys.
1c, po maksymalnym wydłużeniu próbki (21%). Obrazy struktur pozwoliły stwierdzić, że wraz ze wzrostem
odkształcenia przemianie w martenzyt ulegają coraz
mniejsze ziarna austenitu, zwiększając udziału mar-
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b)

stan wyjściowy

c)

A = 10%

Amax = 21%

Rys. 1. Struktury pręta na poszczególnych etapach odkształcenia
Fig. 1. Rod’s structures at different stages of deformation

tenzytu w strukturze. Badania ilości austenitu resztkowego, wykazały, że ze wzrostem wartości odkształcenia jego udział maleje.
Wykorzystując symulacje numeryczne wykonano
obliczenia rozkładu odkształcenia w próbce, na skutek
rozciągania. Największą wartością odkształcenia charakteryzuje się obszar, w którym nastąpiło zerwanie
próbki. Wraz z oddaleniem się od miejsca zerwania
wartość odkształcenia maleje, co potwierdzają wyznaczone udziały austenitu resztkowego, gdyż im bliżej
miejsca zerwania próbki, tym udział austenitu resztkowego jest mniejszy.
Na podstawie krzywych uzyskanych w trakcie procesu spęczania stwierdzono, że wraz ze wzrostem odkształcenia naprężenie w próbkach rośnie. Próby przeprowadzono dla pięciu różnych wartości odkształcenia,
a badania mikrostruktury przeprowadzono w trzech
obszarach zaznaczonych na rys. 2.

Identyfikację wpływu parametrów odkształcenia na
strukturę przeprowadzono w trzech wybranych obszarach, wskazanych na rys. 2. Na rys. 3 przedstawiono
wskaźnik stanu naprężenia (SN) w funkcji odkształcenia. W przypadku obszaru 1 i 2 wskaźnik SN nie ulega zmianie, jednak w obszarze 3 (obszar powstawania
beczki), następuje znacząca zmiana tego wskaźnika. Ze
stanu ściskającego przechodzi on w stan rozciągający.

Rys. 3. Wskaźnik stanu naprężenia (SN) w funkcji odkształcenia
Fig. 3. Stress state (SN) indicator as a function of deformation

Podsumowanie
Rys. 2. Próbka z zaznaczonymi obszarami przeznaczonymi
do badań strukturalnych
Fig. 2. Sample with marked areas for structural research

Najsilniejsze odkształcenia występują w środku
próbki, natomiast najmniejsze w narożach. Na krawędziach, w miejscu tworzenia się beczki obserwuje
się naprężenia rozciągające. Wraz ze wzrostem odkształcenia, w każdym z obszarów obserwuje się silniejsze zdeformowanie struktury oraz większy udział
martenzytu. Wynika to z faktu, że w trakcie ściskania
następuje przemiana austenitu w martenzyt, która
w przypadku ściskania zachodzi szybciej niż w trakcie rozciągania. Występowanie w próbkach większych
wartości odkształceń powoduje zajście przemiany austenitu w martenzyt o dużej koncentracji węgla, a tym
samym udział austenitu resztkowego maleje. W przypadku próbek z największym odkształceniem – 0,8
i 1,0, obecności austenitu resztkowego w próbkach nie
stwierdzono.

W pracy przeprowadzono badania pozwalające na
określenie stabilności austenitu resztkowego pod wpływem działania zróżnicowanych stanów naprężeń, odkształcenia oraz temperatury.
Zróżnicowanie wartości wydłużenia w próbach wytrzymałościowych pozwoliło na stwierdzenie, że w początkowym stadium odkształcenia przemianie martenzytycznej podlegają duże ziarna austenitu resztkowego. Zwiększenie wartości odkształcenia spowodowało,
że przemianie uległy również mniejsza ziarna austenitu. Powstający w skutek przemiany martenzyt ma
postać płytkową i powoduje fragmentację ziarna austenitu, co przyczynia się do wzrostu jego stabilności
mechanicznej [3]. Ponadto zwiększenie odkształcenia
próbki aż do jej zerwania, powoduje znaczne wydłużenie ziarn w kierunku rozciągania. Stabilność pozostałego w strukturze austenitu resztkowego potwierdzono
badaniami EBSD. Na podstawie rozkładu kąta dezorientacji wykazano występowanie pomiędzy austenitem resztkowym a ferrytem bainitycznym zależności
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krystalograficznych Kurdjumova-Sachsa i NishiyamyWassermana. Również mapa rozkładu faz oraz mapa
orientacji krystalograficznych pozwalają na podobne
stwierdzenie, gdyż pokazany na nich austenit resztkowy występuje w strukturze w postaci drobnych ziaren,
które wykazują większą stabilność mechaniczną niż
duże ziarna. Jest to tłumaczone brakiem miejsca dla
zarodkowania martenzytu w małych obszarach austenitu.
Na podstawie wyników badań uzyskanych w trakcie próby spęczania stwierdzono, że najsilniejsze odkształcenie występuje w środku próbki, natomiast
najmniejsze na jej brzegach. Badania mikrostruktury
pokazały, że w każdym z obszarów wraz ze wzrostem
wartości odkształcenia, obserwuje się silniejsze zdeformowanie struktury oraz większy udział martenzytu
w strukturze. Wynika to z faktu, że w trakcie ściskania następuje przemiana austenitu w martenzyt, która
w przypadku procesu ściskania zachodzi szybciej niż
w trakcie rozciągania. Objętościowe udziały austenitu
resztkowego potwierdzają obserwacje mikrostruktury
zgodnie, z którymi zawartość austenitu maleje wraz
ze wzrostem wartości odkształcenia. Wyznaczona zawartość węgla w austenicie pozwala na stwierdzenie,
w jakim stopniu austenit ten jest stabilny. Wykonane
symulacje numeryczne dla poszczególnych próbek wykazały zmianę wskaźnika stanu naprężenia w miejscu
powstawania beczki. Ze stanu ściskającego przechodzi
on w stan rozciągający.

nanostrukturalnej bainitycznej o grubości 6 mm, perforacji
R5,8T10 i wytrzymałości powyżej 2 GPa. W testach ostrzałem uzyskano pozytywne wyniki w zakresie spełnienia
poziomu 3 Stanag 4569 dla pocisku 7,62×54R B-32 (dla
prędkości 800÷820 m/s), dla którego uzyskano masę sku2
tecznego opancerzenia dodatkowego 32,8 kg/m .
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Opracowanie założeń technicznych
projektu lekkiego opancerzenia na
bazie perforowanych blach ze stali
o wytrzymałości powyżej 2 GPa,
spełniającego wymagania 2 i 3 poziomu
ochrony wg STANAG 4569
Artykuł zawiera wyniki badań i analiz niezbędnych do
opracowania konstrukcji przestrzennej lub warstwowej
osłon antyudarowych na bazie perforowanych blach z nanostrukturalnej stali bainitycznej, która charakteryzuje się
wysoką skutecznością ochronną przy niskiej masie (kg/m2).
Wykonano obliczenia optymalnych układów perforacji oraz
przeprowadzono weryfikację obliczeń w testach ostrzałem.
Uzyskane wyniki analizy teoretycznej i potwierdzone w testach ostrzałem wykazały, że zastosowanie blach perforowanych z wysokowytrzymałej nanostrukturalnej stali bainitycznej w konstrukcjach osłon balistycznych, umożliwia
uzyskanie wysokiej skuteczności ochronnej przy znacznej
redukcji masy opancerzenia. Zastosowano blachę ze stali

Słowa kluczowe: stal pancerna, perforacja, model probabilistyczny

Development of technical assumptions
for the design of a light armour system based
on perforated plates made of high-strength steel
(UTS > 2 GPa) that meets the requirements
of Stanag 4569 levels 2 and 3
The article presents the results of examinations and
analyses essential to the development of spatial or layered
armour systems based on perforated sheets made of nanostructured bainitic steel which is characterised by high bal2
listic protection efficiencies at minimum weights (kg/m ).
The optimal perforation array was calculated and then the
verification of calculation results was carried out in firing
tests. The obtained results of theoretical analysis confirmed
in firing tests showed that the application of perforated
sheets made of high-strength nanostructured bainitic steel
enables the achievement of a high protection level at considerable mass reduction. A sheet with a thickness of 6 mm
and perforation array type R5.8T10 made of nanostructured bainite with UTS exceeding 2.0 GPa was applied.
Positive results were obtained in firing tests according to
the requirements of Stanag 4569-Level 3 for the 7.62x54R
B-32 type of ammunition (at a velocity of 800÷820 m/s) at
2
add-on armour weight 32.8 kg/m .
Keywords: armour steel, perforation, probabilistic model

Wprowadzenie
Perforowane blachy ze stali wysokowytrzymałych
są od wielu lat stosowane jako elementy (warstwy)
w systemach opancerzenia. W zależności od grubości
i właściwości mechanicznych materiału, stosowane są
różne systemy perforacji, najczęściej okrągłe i owalne,
o parametrach i wymiarach dostosowanych do najbardziej prawdopodobnego rodzaju zagrożenia (typu pocisku). Zastosowanie blach perforowanych w opancerzeniu jest przedmiotem wielu patentów. Wciąż brak jest
jednak wystarczającej liczby danych doświadczalnych
i teoretyczno-numerycznych opisujących zjawiska zachodzące podczas oddziaływania pocisku z blachą perforowaną. Dotychczasowe eksperymenty wykazały, że
najlepsze efekty uzyskuje się dla regularnego rozkładu
perforacji. Teoretycznie, w momencie uderzenia pocisku w krawędź otworu, w materiale rdzenia pocisku
powstaje złożony stan naprężeń z dominującymi naprężeniami zginającymi. Taki stan wytężenia materiału sprzyja pękaniu rdzenia i przyczynia się do istotnej
zmiany trajektorii lotu, co w konsekwencji prowadzi
do obniżenia lub utraty jego zdolności penetracyjnych.
W przypadku gatunku stali nanostrukturalnej bainitycznej, charakteryzującej się wytrzymałością powyżej
2000 MPa, zaobserwowano efekt całkowitego zniszczenia pocisku przy ostrzale pod kątem 0° do normalnej.
Zaobserwowany efekt był odmienny od przewidywań
symulacji numerycznych oraz znanych wyników eksperymentów, w których całkowite zniszczenie rdzenia
pocisku występowało w przypadku pochylenia blachy.
Stal nanostrukturalna bainityczna charakteryzuje się
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korzystną kombinacją właściwości mechanicznych,
nieosiągalnych w przypadku innych gatunków stali
stosowanych w opancerzeniu.
Celem pracy było przeprowadzenie badań i analiz
niezbędnych do opracowania konstrukcji przestrzennej lub warstwowej osłon antyudarowych na bazie
perforowanych blach wykonanych z nanostrukturalnej
stali bainitycznej, która będzie się charakteryzowała
wysoką skutecznością ochronną przy niskiej masie po2
wierzchniowej (kg/m ).

–– testy ostrzałem przestrzennych układów antyudarowych z blach perforowanych,
–– wstępne symulacje numeryczne procesu oddziaływania pocisku z blachą perforowaną.
Wyniki badań

Materiał badań stanowiła stal nanostrukturalna
®
bainityczna NANOS-BA (0,58%C-1,9%Mn-1,30%Cr0,75%Mo-%masowe) w postaci blach walcowanych na
gorąco. Do wykonania perforacji wytypowano blachy
o grubości 4 mm, 6 mm i 8 mm i wymiarach 430×430
mm. Dla każdej grubości zastosowano perforacje
w układzie regularnym trójkątnym różniące się średnicą otworu (R) oraz odległością pomiędzy środkami
sąsiednich otworów (T). Wymiary charakterystyczne
perforacji, w szczególności średnica otworu, wynikały
m.in. ze średnicy rdzenia pocisków stosowanych w testach ostrzałem zgodnie z 2 i 3 poziomem dokumentu
STANAG 4569.
Blachy perforowane poddano finalnej obróbce cieplnej stosowanej dla stali nanostrukturalnej bainitycznej. Obróbka polegała na austenityzowaniu w temperaturze 950°C przez 30 minut, swobodnym stygnięciu
w powietrzu do temperatury ok. 300÷200°C oraz wygrzewaniu izotermicznym. Na podstawie wcześniejszych badań w wyniku zastosowania ww. parametrów
obróbki cieplnej materiał uzyskuje następujące właściwości mechaniczne (wartości średnie): R0,2 = 1300 MPa;
Rm = 2050 MPa; A = 12%; twardość 640 HV.
Zakres wykonanych badań obejmował:
–– obliczenia układów perforacji dla wytypowanych grubości blach i rodzajów pocisków,
–– wytypowanie wariantu obróbki cieplnej blach ze stali
nanostrukturalnej bainitycznej,
–– wykonanie perforacji metodą cięcia laserowego,
–– finalna obróbka cieplna (wygrzewanie izotermiczne)
blach perforowanych,

Przeprowadzono analizę teoretyczną w celu zaprojektowania geometrii perforacji blachy dla zapewnienia
maksymalnego poziomu ochrony przy jednoczesnym
maksymalnym obniżeniu masy powierzchniowej osłony dla pocisków typu 7,62×39 API BZ oraz 7,62×54 R
API B-32.
Wykonano obliczenia prawdopodobieństwa zniszczenia rdzenia pocisku przeciwpancernego dla różnych
układów perforacji regularnej trójkątnej z otworami
okrągłymi. W trakcie rozważań uwzględniono tzw.
efekt krawędziowy „Z” zdefiniowany jako iloraz różnicy
średnicy rdzenia pocisku i średnicy otworu perforacji
oraz promienia rdzenia pocisku. Wartość parametru
„Z” jest istotna z uwagi na generowanie naprężeń zginających o jak najwyższej wartości w rdzeniu pocisku.
Do obliczeń opracowano kod w języku PYTHON
w wersji 3.4. Obliczenia przeprowadzono dla pocisków typu 7,62×39 API BZ oraz 7,62×54 R API B-32.
Na rys. 1 przedstawiono wyniki obliczeń prawdopodobieństwa fragmentacji rdzenia pocisku w zależności od rastra perforacji. Wyniki obliczeń wykazały, że
dla minimalnej wartości rastra perforacji Topt możliwa
jest fragmentacja rdzenia przy 10. strzale z prawdopodobieństwem ponad 0,85 dla blachy o wymiarach
200×200 mm i około 0,90 dla blachy o wymiarach
1000×1000 mm, przy założeniu jednakowego prawdopodobieństwa trafienia w cały obszar blachy. Przebieg
funkcji określającej prawdopodobieństwo fragmentacji
Pn rdzenia gwałtownie maleje wraz ze wzrostem rastra
perforacji Topt, co wskazuje, że najlepszą skutecznością ochronną charakteryzuje się blacha perforowana
o niskiej wartości Topt. Z drugiej strony, zmniejszenie
odległości pomiędzy sąsiednimi otworami powoduje
zmniejszenie objętości wysokowytrzymałego materiału
pomiędzy nimi. W związku z powyższym poszukiwane
jest rozwiązanie optymalne, które należy zweryfikować
eksperymentalnie.

a)

b)

Materiał, zakres i metodyka badań

Rys. 1. Prawdopodobieństwo fragmentacji rdzenia pocisku kal. 7,62×39mm API BZ (a) i 7,62×54R mm API B-32 (b) w zależności od rastra perforacji dla blach o wymiarach 200×200 mm
Fig. 1. Calculated probability of projectile core fragmentation vs. type of perforation array. 200×200 mm sheet, ammunition:
cal. 7.62×39 mm API BZ (a) and 7.62x54R mm API B-32 (b)
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Do prób ostrzałem wybrano następujące układy perforacji:
• Dla pocisku 7,62×39 mm API BZ (poziom ochrony 2
wg STANAG4569):
–– Układ R5,6T10 – prześwit 28%
–– Układ R5,6T8 – prześwit 44%
• Dla pocisku 7,62×54R mm API B-32 (poziom ochrony
3 wg STANAG4569):
–– Układ R5,8T10 – prześwit 30%
–– Układ R5,8T8,2 – prześwit 45%.
Wytypowane w wyniku obliczeń układy perforacji
dla zaplanowanych rodzajów amunicji poddano testom
ostrzałem w celu weryfikacji analiz numerycznych.
Przykładowe wyniki testów ostrzałem zamieszczono
w tabeli 1, a na rys. 2 przedstawiono fotografie miejsc
uderzenia pocisku w blachę perforowaną. W przeprowadzonych testach uzyskano pozytywne wyniki w zakresie spełnienia poziomu 3 Stanag 4569 – pocisk
7,62×54R B-32 (dla prędkości w zakresie 800÷820 m/s),
dla którego uzyskano masę skutecznego opancerzenia
2
dodatkowego 32,8 kg/m . Zastosowano blachę ze stali
nanostrukturalnej bainitycznej o grubości 6 mm o perforacji R5,8T10 w wariancie obróbki cieplnej o wytrzymałości powyżej 2 GPa.
W przypadku amunicji 7,62×39 API BZ (poziom 2
Stanag 4569) dla prędkości w zakresie 755÷760 m/s
uzyskano jednoznacznie brak przebicia blachy o grubości 5 mm o twardości ok. 600 HV, przed którą usytuowano blachę ze stali nanostrukturalnej bainitycznej
o grubości 6 mm o perforacji R5,6T8 w wariancie obróbki cieplnej o wytrzymałości powyżej 2 GPa. Uzyskano

masę powierzchniową skutecznego opancerzenia do2
datkowego w postaci blachy perforowanej 26,2 kg/m .
W testach ostrzałem wielokrotnie obserwowano efekt
fragmentacji i/lub zmiany trajektorii lotu rdzenia pocisku na skutek uderzenia w obszar w pobliżu krawędzi
otworu perforacji („efekt krawędziowy”). Występowały
przypadki, w których pocisk był całkowicie uszkodzony i zatrzymany na blasze perforowanej bez znacznego oddziaływania z blachą symulującą kadłub pojazdu
(Rys. 2). Z kolei w przypadku przebicia blachy perforowanej, wielokrotnie obserwowano brak przebicia
blachy „świadek” i zmianę kierunku lotu, co świadczy
o istotnym osłabieniu zdolności pocisku do penetracji.
Wyniki testów ostrzałem wskazały kierunek działań
w celu dalszego zmniejszenia masy pancerza metodą
doboru układu perforacji.
Podsumowanie
W pracy zrealizowano zakres badań i analiz obejmujący obliczenia optymalnych układów perforacji dla
blach ze stali nanostrukturalnej bainitycznej. Przeprowadzono weryfikację obliczeń w testach ostrzałem
układów przestrzennych symulujących kadłub pojazdu i dodatkową osłonę w postaci blachy perforowanej.
Uzyskane wyniki analizy teoretycznej i testów ostrzałem wykazały, że zastosowanie blach perforowanych
z wysokowytrzymałej nanostrukturalnej stali bainitycznej w konstrukcjach osłon balistycznych, umożliwia uzyskanie wysokiej skuteczności ochronnej przy
znacznej redukcji masy opancerzenia. Zaproponowany
model probabilistyczny optymalizacji rozkładu perfora-

Tabela 1. Przykładowe wyniki testów ostrzałem blach perforowanych
Table 1. Examples of firing test results of perforated sheets

Prędkość pocisku V3, [m/s] / typ amunicji

Blacha perforowana
grubość; rodzaj perforacji

Blacha świadek
grubość (oznaczenie)

Wynik testu
(BP – brak przebicia, P – przebicie)

767,1 / 7,62×39 mm API BZ

6 mm; R5,6T10 BP

5 mm (225/96) BP

763,4 / 7,62×39 mm API BZ

6 mm; R5,6T8 BP

5 mm (225/96) BP

821,9 / 7,62×54R API B-32

8 mm; R5,8T10 BP

5 mm (225/96) BP

810,1 / 7,62×54R API B-32

8 mm; R5,8T8,2 P

5 mm (225/96) BP

803,4 / 7,62×54R API B-32

6 mm; R5,8T10 P

5 mm (225/96) BP

a)

b)

Rys. 2. Przykładowe fotografie miejsc ostrzału blach perforowanych obrazujące wystąpienie efektu krawędziowego i w konsekwencji brak przebicia lub znaczne osłabienie zdolności penetracyjnych pocisku (a) blacha o grubości 8 mm – R5,8T10;
pocisk 7,62×54R mm API B-32, (b) blacha o grubości 6 mm – R5,6T10; pocisk 7,62×39 mm API BZ
Fig. 2. Photographs of hit points after firing illustrating the occurrence of an edge effect, which resulted in stopping the core
of the projectile or crucial reduction of the ability of the projectile to penetrate (a) 8 mm thick plate – R5.8T10; ammunition
7.62×54R mm API B-32, (b) 6 mm thick plate – R5.6T10; ammunition 7.62×39 mm API BZ
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cji może znaleźć zastosowanie w procesie projektowania
systemów osłon wykorzystujących blachy perforowane.
Jakościowe wyniki wstępnych symulacji numerycznych ostrzału blach perforowanych ze stali nanostrukturalnej wykazały obecność naprężeń zginających
w rdzeniu pocisku. Wyznaczenie wartości tych naprężeń wymaga dodatkowych badań właściwości dynamicznych materiału rdzenia.
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Badania mechanizmów zużycia stali
wielofazowych przeznaczonych na szyny
kolejowe po próbach zbliżonych do
warunków eksploatacyjnych
Celem pracy była analiza mechanizmów zużycia szyn
kolejowych ze stali wielofazowych. Wykonano testy trybologiczne z wykorzystaniem rozwiązania opracowanego w
Instytucie, następnie zbadano zmiany mikrostruktury przy
powierzchni kontaktowej. W wyniku badań stwierdzono
obecność dwóch stref: przypowierzchniowej strefy nanokrystalicznej oraz niżej leżącej strefy odkształcenia plastycznego, charakteryzujących się zwiększoną twardością. Ponadto
zaobserwowano liczne pęknięcia, rozwarstwienia, odpryski
oraz obszary utlenione na powierzchni kontaktowej.
Słowa kluczowe: stal, szyna, zużycie, twardość, pękanie
zmęczeniowe
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Investigation of wear mechanisms of multiphase
steels for rails after trials similar to operating
conditions
The paper presents the results of the analysis of tribological mechanisms of multiphase steels rails. Tribological tests were carried out with use of a solution developed
at the Institute. Subsequently, microstructure changes at
the contact surface were investigated. As a result of the
research, two zones were found: subsurface nanocrystalline zone and zone of plastic deformation, characterised by
hardness increase. Furthermore, many cracks, delaminations, splinters and oxidised areas were obeserved on the
contact surface.
Keywords: steel, rail, wear, hardness, fatigue crack

Wprowadzenie
Celem pracy była analiza mechanizmów zużycia
i ich kinetyki, stali wielofazowych przeznaczonych na
szyny kolejowe po próbach zbliżonych do warunków
eksploatacyjnych. Przedmiotem badań były próbki ze
stali bainitycznych i perlitycznych w różnym stanie
wyjściowym. Procesy zużycia wpływają na deformację
struktury powierzchniowej oraz mogą powodować przemianę austenitu w martenzyt. Należało zatem określić
stopień odporności struktury na procesy zużycia.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiałem do badań były stale perlityczne o oznaczeniach R260, AG, S-541oraz stale bainityczne: KBaP,
383, których skład chemiczny podano w tabeli 1.
Próbki zostały poddane badaniom tribologicznym
z wykorzystaniem rozwiązania opracowanego w Instytucie Metalurgii Żelaza. Przeprowadzono dwa rodzaje
testów dla wszystkich próbek. Pierwszy z nich polegał
na zatarciu, w bardzo krótkim czasie przy dużym obciążeniu. Drugi polegał na prowadzeniu próby w wydłużonym czasie do godziny oraz zmniejszeniem siły
docisku. Przed i po teście próbki były ważone w celu
wyznaczenia ubytku masy. Po testach przeprowadzono badanie właściwości mechanicznych polegające na
pomiarach mikrotwardości oraz wyznaczeniu profili
twardości od powierzchni kontaktowej. Do tego celu
wykorzystano mikrotwardościomerz FUTURE-TECH
FM-700. Badania oznaczenia austenitu resztkowego
w próbkach stali bainitycznych wykonano z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean
firmy PANalytical stosując filtrowane promieniowanie
kobaltu oraz technikę mikrodyfrakcji w konfiguracji
z detektorem Pixcel. Charakterystyki mikrostruktury
na przekrojach poprzecznych próbek wykonano z użyciem mikroskopu świetlnego DSX500 firmy OLYMPUS. Mikroskop skaningowy FEI Inspect F, wyposażony w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii
(EDS), posłużył do badań mikrostruktury i rozmieszczenia pierwiastków. Detektora EBSD użyto do analizy
budowy krystalicznej materiałów przy powierzchni po
testach. Obrazowanie odbywało się za pomocą detektora BSE, ujawniającego kontrast pomiędzy obszarami o zróżnicowanym składzie chemicznym oraz SE,
ukazującego topografię powierzchni. Preparatyka do
mikroskopii transmisyjnej wykonana została przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego Quanta
3D 200I firmy FEI wyposażonego w system Dual-beam, umożliwiający mikroobróbkę próbki w wybranych
mikroobszarach. Badania mikroskopii transmisyjnej
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Tabela 1. Skład chemiczny stali wielofazowych wykorzystanych w badaniach [% mas.]
Table 1. Chemical composition of multiphase steels used in the research [wt %]
C

Mn

P

S

Cu

Cr

Mo

Ni

Al

R260

0,71

1,10

0,016

0,013

0,042

0,036

nb.

0,011

0,003

AG

0,71

1,32

0,011

0,007

nb.

0,210

nb.

nb.

0,010

S-541

0,84

0,81

0,011

0,006

nb.

0,43

nb.

0,340

0,004

KBaP

0,19

1,91

0,018

0,008

0,020

1,470

0,34

0,020

nb.

383

0,34

1,09

0,011

0,009

0,300

1,510

nb.

0,400

0,042

były wykonane przy użyciu skaningowo transmisyjnego mikroskopu elektronowego Titan 80-300 firmy FEI.
Badania dotyczyły charakterystyki składu fazowego
w wybranych mikroobszarach.
Wyniki i ich dyskusja
Badania ubytku masy próbek po testach tribologicznych wskazują najlepszą odporność na zużycie perlitycznej stali AG. Wyznaczone odległości międzypłytkowe cementytu dla tych stali potwierdzają wnioski
wynikające z prac prowadzonych wcześniej, zgodnie
z którymi zmniejszenie odległości między płytkami
cementytu w koloniach perlitu powoduje wzrost odporności stali perlitycznych na zużycie tribologiczne.
Jednocześnie można stwierdzić iż stale bainityczne,
w których największy ubytek masy obserwowano dla
próbki KBaP mają gorszą odporność w porównaniu do
wszystkich badanych stali perlitycznych.
Pomiary mikrotwardości na zgładach poprzecznych
wykazały powstawanie twardej warstwy przypowierzchniowej we wszystkich badanych stalach. Jednocześnie zaobserwowano wzrost twardości w obszarach
odkształconych plastycznie. Sporządzone profile mikrotwardości wykazały występowanie najtwardszych
warstw w próbkach AG oraz KBaP. Na rys. 1 przedstawiono rozkłady mikrotwardości HV0,01 od powierzchni
w kierunku materiału rodzimego dla wszystkich badanych stali.
Obrazy mikrostruktury wykonane na trawionych
zgładach poprzecznych przy użyciu mikroskopii świetlnej ujawniły obecność białej warstwy w próbkach AG
oraz 383. Powierzchnia stali KBaP charakteryzowała
sie ciemną warstwą utlenioną, natomiast w stalach

V

N

O

0,006 0,0055 0,0017

Si

Ti

B

Fe

0,34

nb.

nb.

Bal.

0,24

nb.

nb.

Bal.

nb.

0,0800

nb.

nb.

nb.

nb.

0,8

0,013

0,001

Bal.

nb.

0,16

nb.

nb.

Bal.

nb.

1,01

0,17

0,023

Bal.

0,120 0,0070
nb.

nb.

perlitycznych R260 i S-541 głównie obserwowano obszar odkształcony plastycznie.
Badania topografii powierzchni przy użyciu detektora SE pozwoliły zaobserwować obszary rozwarstwiania
i łuszczenia materiału, jak również pęknięcia i odpryski na powierzchniach wszystkich gatunków stali po
testach. Przeprowadzone badania na przekrojach poprzecznych ujawniły obecność warstwy złożonej z materiału rodzimego oraz produktów utleniania, ułożonych
pasmowo i naprzemiennie. Rozkłady pierwiastków
oraz analiza składu chemicznego wskazują na obecność w warstwach przypowierzchniowych pierwiastków takich jak chrom, żelazo i mangan. Po wytrawieniu zgładów w celu ujawnienia struktury w obszarze
przypowierzchniowym zaobserwowano dwie strefy. Zewnętrzną strefę nanokrystaliczną oraz strefę odkształconą plastycznie znajdującą się bezpośrednio pod nią.
W próbkach stali perlitycznych R260 oraz S 541 w strefie nanokrystalicznej obserwowano rozdrobnienie mikrostruktury oraz degradację płytkowego cementytu.
Próbka AG odznaczała sie mikrostrukturą martenzytyczną. Poniżej, w obszarze odkształcenia plastycznego we wszystkich stalach widoczne były mikroobszary
rozpadu oraz obszary zagęszczenia płytek cementytu.
Bainityczne stale odznaczały się drobnokrystaliczną
strukturą w obszarze przypowierzchniowym. Wyniki
badań próbki AG za pomocą mikroskopii transmisyjnej potwierdziły obecność martenzytu w warstwie nanokrystalicznej. Dodatkowo zidentyfikowano austenit
w tym obszarze. W strefie bezpośrednio pod nią zidentyfikowano równoosiowe, eliptyczne oraz płytkowe wydzielenia cementytu w osnowie ferrytu. Dalej widoczny
był jedynie cementyt płytkowy w osnowie ferrytycznej.
Na rys. 2 przedstawiono obrazy mikrostruktury próbki

Rys. 1. Rozkłady mikrotwardości
HV0,01 od powierzchni w kierunku
materiału rodzimego
Fig. 1. Hardness depth profile HV0.01
from the surface to the native material
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b)

Rys. 2. Mikrostruktura próbki AG w obszarze nanokrystalicznym a) SEM b) STEM
Fig. 2. Microstructure of AG sample in the nanocrystalline zone a) SEM b) STEM

AG w obszarze nanokrystalicznym, gdzie identyfikowano drobnokrystaliczny martenzyt.

na powierzchni kontaktowej badanych stali po testach
tribologicznych.

Podsumowanie

Literatura

Wyniki badań przeprowadzonych w czasie realizacji
pracy wykazały, iż stale perlityczne charakteryzowały
się lepszą odpornością na zużycie w porównaniu do stali bainitcznych. Dla wszystkich gatunków stali obserwowano wzrost twardości w obszarze przypowierzchniowym oraz niżej leżącym obszarze odkształcenia
plastycznego. Badania SEM ujawniły charakterystyczne dla stali przeznaczonych na szyny kolejowe rozwarstwienia, pęknięcia, odpryski oraz obszary utlenione
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