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EKSPERYMENTALNA OCENA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH W UKŁADZIE Si-B/Mo 

W KONTEKŚCIE WYTWARZANIA ULTRAWYSOKOTEMPERATUROWYCH 

MATERIAŁÓW TECHNIKAMI CIEKŁOFAZOWYMI 
  

AN EXPERIMENTAL STUDY ON INTERFACIAL PHENOMENA IN SI-B/MO SYSTEM IN 

TERMS OF A LIQUID-ASSISTED FABRICATION OF ULTRA-HIGH TEMPERATURE 

MATERIALS 
 

Bruzda G.1, 2*, Książek M.2, Polkowski W.1 
1 Sieć Badawcza Łukasiewicz, Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska 

2 Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska 

*Kontakt korespondencyjny: e-mail: grzegorz.bruzda@kit.lukasiewicz.gov.pl 

 
1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku ciągły wzrost temperatur pracy silników spalinowych (w tym. turbin gazowych) jest osiągany poprzez 

wprowadzanie nowych generacji nadstopów na bazie układu Ni-Cr-Co-Fe. Chociaż wprowadzanie kolejnych generacji oraz gatunków 

nadstopów umożliwiło wyraźne podwyższenie temperatury pracy turbiny (z ~800°C do 1120°C), wydaje się, że konwencjonalne stopy metali 

osiągnęły swoje granice [1]. Stąd, dalszy postęp w zakresie bardziej ekonomicznej i ekologicznej eksploatacji napędów gazoturbinowych 

wymaga opracowania materiałów, które „przebiją” ograniczenia wynikające ze stosowania nadstopów. Spośród rozpatrywanych kandydatów 

(m.in. kompozyty ceramiczne, kompozyty typu węgiel/węgiel) szczególną uwagę poświęcono materiałom z układów metali wysokotopliwych 

i krzemu, w tym tzw. krzemkom molibdenu (Mo-Si) [2]. Wykazują one szereg atrakcyjnych właściwości fizykomechanicznych, m.in.: 

posiadają temperaturę topnienia powyżej 2000°C oraz wysoką wytrzymałość połączoną z niską gęstością (6-7 gcm-3 vs. 7-8 gcm-3 nadstopów) 

[3]. Ponadto, główna wada prostych dwuskładnikowych krzemków w postaci niewystarczającej odporności na utlenianie w temperaturach 

pośrednich, została w istotnym stopniu wyeliminowana przez (mikro)domieszkowanie borem (1-3% wag.). Jednakże wysoka temperatura 

topnienia stopów Mo-Si-B (powyżej 2000°C)  stwarza problemy dla zastosowania klasycznych metod ich wytwarzania. Aktualnie opisywane 

w literaturze metody wytwarzania stopów Mo-Si-B obejmują wieloetapowe, kosztowne procesy na bazie metalurgii proszków prowadzone  

w warunkach bardzo wysokich wartości temperatury i ciśnienia oraz w obecności toksycznych aktywatorów halogenkowych, niebezpiecznych 

zarówno dla człowieka jak i środowiska.  

Celem niniejszej pracy, jest analiza możliwości wytwarzania materiałów z układu Mo-Si-B w technologiach bazujących na zjawiskach 

ciekłofazowych (jako alternatywa dla wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych procesów metalurgii proszków). W tym celu 

przeprowadzono szereg wielowariantowych eksperymentów metodą kropli leżącej, a uzyskane materiały poddano szczegółowej analizie 

struktury. 

2. Najważniejsze wyniki 

 
 

Rys. 1. Przykładowe obrazy zarejestrowane podczas testów zwilżalności metodą kropli leżącej w układzie stop Si-3.2B/podloże Mo  
w T=1385°C i T =1550°C (a.) Widok próbek przed i po testach (b). 

 

3. Dyskusja i wnioski 

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych wykazano, iż efektem oddziaływania ciekłego stopu Si-3.2B z podłożem Mo jest utworzenie 

zwartej wielowarstwowej strefy produktów reakcji. Wzrost temperatury i czasu oddziaływania (z 1385 do 1550°C, oraz z 10 do 30 minut) 

skutkuje zwiększeniem grubości: głównej strefy produktów reakcji (z ~70→120 µm) oraz warstwy pośredniej (z~8→25 µm). Na podstawie 

badań struktury zidentyfikowano następujące fazy utworzone w wyniku reaktywnego oddziaływania: (i) MoSi2 + Mo5Si3 w głównej warstwie 

produktów reakcji oraz (ii) bogate w bor fazy Mo5SiB2/MoB/Mo2B w strefie pośredniej. 

4. Podziękowania 

Badania są finansowane w ramach projektu realizowanego dla Narodowego Centrum Nauki, konkurs PRELUDIUM 16 

(nr 2018/31/N/ST8/01513). Autorzy pragną podziękować kolegom z zespołu Łukasiewicz, KIT (Dr Rafał Nowak, Dr Artur Kudyba, Dr 

Adelajda Polkowska)  oraz Dr Sebastianowi Lechowi (AGH WIMiIP) za pomoc w testach metodą kropli leżącej oraz badania struktury. 

5. Literatura 

[1] J. H. Perepezko, The hotter the engine, the better. Science 326 (2009) 1068-1069 

[2] S. Drawin, J. F. Justin, Advanced lightweight silicide and nitride based materials for turbo-engine applications. Journal of AerospaceLab  3 

(2011) 1–13 

[3] S. Drawin S, The European ULTMAT project: Properties of new Mo- and Nb-silicide based materials, Materials Research Society 

Symposium Proceedings 1128 (2009)  (1128-U07-11). 
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WYKORZYSTANIE PRAWA MEYERA DO WYZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI 

WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH NA PRZYKŁADZIE STOPU O WYSOKIEJ 

ENTROPII CoCrFeMnTi 
APPLICATION OF MEYER'S LAW TO DETERMINE STRENGTH PROPERTIES ON THE 

EXAMPLE OF A HIGH-ENTROPY CoCrFeMnTi ALLOY 

Górniewicz D.1,*, Jóźwiak S.1 

1 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908 Warszawa 46, Polska 

*Kontakt korespondencyjny: e-mail: dominika.gorniewicz@wat.edu.pl 

 
1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Projektowanie nowych materiałów nierozerwalnie jest związane z określeniem ich właściwości użytkowych. Tak jest także w przypadku 

opracowywanego stopu wysokoentropowego TiCoCrFeMn o właściwościach umożliwiających zastosowanie go w obszarach czystej energii. 

Jednakże wytwarzane w warunkach laboratoryjnych materiały bardzo często, ze względu na wielkość próbek, uniemożliwiają określenie 

właściwości makroskopowych, głównie wytrzymałościowych. Stosowanie metod laboratoryjnych, np. pomiarów mikrotwardości do opisu 

właściwości materiału często obarczone jest dużym błędem metodycznym, a uzyskane wyniki zazwyczaj znacznie odbiegają od wartości 

uzyskanych w skali makro. W niniejszej pracy zaproponowano metodyki umożliwiające szacowanie wartości wybranych parametrów 

wytrzymałościowych badanego stopu HEA w oparciu o pomiary mikrotwardości. 

Jak powszechnie wiadomo, twardość nie jest stałą materiałową i jednoznaczne określenie tego parametru nie jest łatwe, a porównania 

twardości różnych materiałów powinno się dokonywać w zakresie jednej metodyki i tych samych warunkach testu. Badania mikrotwardości 

metodą Vickersa stopu TiCoCrFeMn wykazały zmienność wartości tego parametru w zakresie 1000-1600HV, w zależności od użytego 

obciążenia z przedziału 10-2000G. Aby zniwelować oddziaływanie tego efektu, powszechnie znanego jako ISE (ang. Indentation Size Effect), 

związanego z wpływem odkształcenia sprężystych na wartość twardości, posłużono się modelami empirycznymi (prawo Meyera, PSR, MPSR, 

Haysa-Kendalla) w celu wyznaczenia twardości rzeczywistej odpowiadającej wartości tego parametru wyznaczanego przy obciążeniach 

5-30kG, czyli w zakresie obowiązywania prawa podobieństwa Kicka. Oprócz wyznaczenia twardości rzeczywistej, pomiary mikrotwardości 

umożliwiły także określenie współczynnika intensywności naprężenia KIc, będącego miarą kruchości materiału. Analiza propagacji pęknięć od 

naroży odcisków uzyskanych przy obciążeniach z zakresu 10-2000G ujawniła dwa systemy pękania, a mianowicie Palmqvista dla obciążeń 

z przedziału 10-200G oraz Median dla obciążeń 300-2000G. Przeprowadzona  szeroka analiza modeli wyznaczania KIc pozwoliła na 

stwierdzenie, iż w przypadku pęknięć Palmqvista należy stosować modyfikowany model Shetty, a w przypadku pęknięć typu Median model 

Evansa i Charlesa, dające porównywalne wyniki. Zauważono, iż dodatek do stopu bazowego tlenków CuO i TiO2 spowodował zauważalnie 

wyższą odporność na kruche pękanie z uwagi na hamowanie rozwoju pęknięć przez wydzielenia tlenkowe. Wyznaczone wartości 

współczynnika intensywności  naprężenia KIc podstawione do wzoru Niihary pozwoliły na wyznaczenie wartości modułu Younga badanego 

materiału, a uzyskane wyniki są porównywalne z wynikami uzyskanymi z badań nanoindentacji. Jednocześnie prowadzona analiza odcisków 

w obszarze ISE pozwoliła na zauważenie wyraźnej korelacji współczynnika Meyera z modułem Younga. Stwierdzenie to stało się podstawą 

do opracowania autorskiego modelu wyznaczania podstawowej stałej materiałowej, jaką jest stała sprężystości liniowej E, w oparciu 

o pomiary mikrotwardości metodą Vickersa. 

2. Najważniejsze wyniki 

     

                          

3. Dyskusja i wnioski 

Po sprawdzeniu poprawności zaproponowanego modelu na klasycznych materiałach inżynierskich stwierdzono, iż wartość modułu 

sprężystości dla badanych stopów wysokoentropowych wynosi około 260GPa i jest porównywalna do wyznaczonych z obliczeń KIc, a także 

badań nanoindentacji. Analizując wpływ czasu homogenizacji na właściwości badanego stopu, stwierdzono iż większość zaobserwowanych 

efektów, w tym: zmiana twardości i współczynnika intensywności naprężenia KIc, jest silnie zależna od czasu homogenizacji prowadzonej 

w temperaturze 1000°C w czasie do 1000h, a zaobserwowane zmiany, zgodnie z nielicznymi doniesieniami literaturowymi, mogą być efektem 

redukcji tlenków w obecności kobaltu, powodującej zjawisko kruchości wodorowej.  

4. Podziękowania 

This research was funded by Military University of Technology, grant number UGB 22-790/WTC/2022 
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WPŁYW PARAMETRÓW PROCESOWYCH NA FORMOWANIE WYDZIELEŃ 

FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH W STOPACH WYSOKOENTROPOWYCH 

WYTWORZONYCH METODĄ POWDER BED FUSION  
EFFECT OF PROCESS PARAMETERS ON PRECIPITATION OF INTERMETALLIC PHASES 

IN HIGH-ENTROPY ALLOYS PRODUCED BY POWDER BED FUSION 

Bardo R. 1,*, Fryzowicz K. 1, Dziurka R.1, Bała P.1  
1 Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska 

*Kontakt korespondencyjny: e-mail: bardo@agh.edu.pl 

 
1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Celem przeprowadzonych badań była próba porównania wybranych stopów HEA wytworzonych przy użyciu techniki Powder Bed Fusion 

z zastosowaniem mieszaniny proszków elementarnych. Ocenie został poddany wpływ obecności tytanu oraz aluminium na formowanie się 

wydzieleń faz międzymetalicznych. Do wytwarzania próbek wykorzystywana została maszyna Renishaw AM400. Dla każdego z trzech 

zaprojektowanych stopów: Ni-Co-Fe-Mn-Ti, Ni-Co-Fe-Mn-Al i Ni-Co-Fe-Mn-Ti-Al wytworzono po osiem próbek. Przeprowadzono 

jakościową analizę mikrostruktury przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej, analizy EDS oraz XRD. Na przekroju poprzecznym 

przeprowadzono badania twardości HV 0,5. 

2. Najważniejsze wyniki 

We wszystkich stopach po wytrawieniu zaobserwowano submikronowe i nanometryczne wydzielenia (Rys. 1), które w przypadku stopu 

z tytanem zidentyfikowane zostały jako Co3Ti. W przypadku stopów zawierających aluminium wydzielenia międzymetaliczne 

zidentyfikowane zostały jako faza γ’ (Ni3(Ti,Al)). Analiza EDS wykazała obecność tlenków aluminium w stopach zawierających ten 

pierwiastek oraz analogicznie tlenków tytanu w stopach zawierających tytan. Wraz ze wzrastającą energią wprowadzaną do materiału oba 

tlenki ulegały rozdrobnieniu oraz zmniejszał się ich udział objętościowy. Ponadto stop zawierający wyłącznie tytan, wykazał się największą 

homogenicznością. Najniższą twardością wykazał się stop zawierający jedynie dodatek aluminium, natomiast najwyższą stop zawierający oba 

dodatki. Dla czasu naświetlania 1,45 ms wraz ze wzrostem mocy lasera twardość malała dla wszystkich badanych stopów. 

 
Rys.1. Obrazy mikroskopowe stopów wysokoentropowych z nanometrycznymi wydzieleniami faz międzymetalicznych, SEM-SE. 

3. Dyskusja i wnioski 

Badania polegały na wytworzeniu trzech stopów z proszków elementarnych z wykorzystaniem technologii PBF. Wybrany zestaw różnych 

parametrów wytwarzania pozwolił na ocenę ich wpływu na otrzymaną jakość stopu. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie kilku 

wniosków. Możliwe jest wytworzenie z proszków elementarnych stopów wysokoentropowych o dobrej jakości (o niskiej porowatości 

i jednorodnych chemicznie). Wydaje się, że to nie ilość składników, ale ich skłonność do utleniania oraz temperatura topnienia elementów 

stopu są kluczowe dla jakości wytworzonych próbek. Zmiennymi parametrami procesu były moc lasera i czas naświetlania. Oba te parametry 

w istotny sposób przyczyniły się do zmian właściwości uzyskanych materiałów. Najlepsze wyniki uzyskano dla dłuższych czasów 

naświetlania (1,45 ms) w połączeniu z wyższymi mocami lasera (250 i 300 W). Niższe czasy naświetlania (0,74 ms) sprzyjały powstawaniu 

porowatości, braków przetopu i niskiej jednorodności. Twardość stopu Ni-Co-Fe-Mn-Ti-Al znacznie przewyższa twardości stopów 

zawierających tylko dodatki Ti lub tylko Al. 

4. Literatura 

[1] B. Cantor, Multicomponent and high entropy alloys, Entropy vol. 16 (2014) 4749–4768. https://doi.org/10.3390/e16094749.   

[2]   K. Górecki, P. Bała, T. Kozieł, G. Cios, Necessary thermodynamics factors to obtain simple solid solutions in high-entropy alloys from 

the Al-Ti-Co-Ni-Fe system, Arch. Metall. Mater. 62 (2017) 2141–2145. https://doi.org/10.1515/amm-2017-0316.  

[3]   K. Górecki, P. Bała, W. Bednarczyk, J. Kawałko, Cryogenic behaviour of the Al 5 Ti 5 Co 35 Ni 35 Fe 20 multi-principal component 

alloy, Mater. Sci. Eng. A. 745 (2019) 346–352. https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.01.001.  

[4]   A. Ostovari Moghaddam, N.A. Shaburova, M.N. Samodurova, A. Abdollahzadeh, E.A. Trofimov, Additive manufacturing of high 

entropy alloys: A practical review, J. Mater. Sci. Technol. Vol. 77 (2021) 131–162. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2020.11.029.  

[5]   P. Chen, S. Li, Y. Zhou, M. Yan, M.M. Attallah, Fabricating CoCrFeMnNi high entropy alloy via selective laser melting in-situ alloying, 

Mater. Sci. Technol. vol. 43 (2020) 40–43. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2020.01.002. 

[6]   Y. Hou, H. Su, H. Zhang, X. Wang, C. Wang, Fabricating homogeneous FeCoCrNi high-entropy alloys via SLM in situ alloying, Metals 

vol. 11 (2021) No 942 . https://doi.org/10.3390/met11060942.  

https://doi.org/10.3390/e16094749
https://doi.org/10.1515/amm-2017-0316
https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.01.001
https://doi.org/10.1016/j.jmst.2020.11.029
https://doi.org/10.1016/j.jmst.2020.01.002
https://doi.org/10.3390/met11060942
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KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY W STALACH DP 
MICROSTRUCTURE FORMATION IN DP STEELS 

 

Kaźmierski T.1,2*, Krawczyk J.3 

1 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie ul. Tadeusza Sendzimira 1, 31-752 Kraków, Polska 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Stale o strukturze dwufazowej, ferrytyczno-martenzytycznej, produkowane są na skalę przemysłową od kilkudziesięciu lat. Ich szerokie 

zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym uzasadnione jest bardzo korzystnym połączeniem wysokiej wytrzymałości i dobrej podatności do 

kształtowania na zimno. Jedną z metod wytwarzania tych stali jest proces walcowania na gorąco, po którym następuje kontrolowane, 

dwuetapowe chłodzenie. Dobór krytycznych parametrów procesu, takich jak temperatura końca walcowania oraz temperatura końca 

pierwszego etapu chłodzenia (będąca w zakresie międzykrytycznym) pozwala na kształtowanie mikrostruktury w szerokim zakresie [1]. 

Przedmiotem prezentowanych badań było określenie związku pomiędzy tymi parametrami, a finalną mikrostrukturą blachy po zwinięciu 

w krąg. Podjęto próbę odwzorowania różnych warunków procesu poprzez wygrzanie i dwuetapowe schłodzenie próbek w 16 różnych 

wariantach temperaturowych. Przeprowadzono również badanie dylatometryczne próbki materiału pobranej z podwalcowania, będącego 

produktem pośrednim pomiędzy etapem walcowania wstępnego i wykańczającego. 

 

2. Najważniejsze wyniki 

Obróbka termiczna próbek materiału z różnymi parametrami temperaturowymi możliwymi do zrealizowania w procesie technologicznym 

pozwoliła na ocenę wpływu zastosowanych temperatur na mikrostrukturę materiału (rys. 1a,b). Dodatkowym czynnikiem istotnym przy 

projektowaniu procesu technologicznego produkcji tego rodzaju stali jest kinetyka przemian fazowych. Próba dylatometryczna 

z odwzorowaniem stosowanego w procesie cyklu temperaturowego (rys. 1c) stanowi wstęp do dalszej analizy tego zagadnienia. 

a) b) c) 

   
Rys. 1. Przykładowe wyniki badań: a) mikrostruktura próbki wyżarzonej w temperaturze 870⁰C i schłodzonej do temperatury pośredniej 

670⁰C; b) mikrostruktura próbki wyżarzonej w temperaturze 810⁰C i schłodzonej do temperatury pośredniej 610⁰C; c) cykl temperaturowy 

odwzorowany w próbie dylatometrycznej. 

 

3. Dyskusja i wnioski 

Zastosowanie różnych kombinacji temperatury końca walcowania oraz temperatury pośredniej (temperatury końca pierwszego etapu 

chłodzenia) pozwala na osiągnięcie różnego udziału oraz morfologii drugiej fazy (bainitu lub martenzytu). Niewłaściwy dobór tych 

parametrów może skutkować wytworzeniem się perlitu lub bainitu górnego. Planując modyfikację parametrów temperaturowych, należy mieć 

na uwadze techniczne możliwości realizacji określonych założeń w zakresie temperatur na poszczególnych etapach procesu. Istotnymi 

ograniczeniami są: maksymalna siła nacisku walców w ostatnich klatkach walcowniczych, oraz maksymalne możliwe do osiągnięcia tempo 

chłodzenia pasma na chłodni laminarnej. Ważnymi, jednocześnie nieuwzględnionymi w niniejszych badaniach czynnikami wpływającymi na 

kinetykę przemian fazowych w trakcie chłodzenia są: jednorodność, wielkość ziarna oraz stopień rekrystalizacji austenitu na początku procesu 

chłodzenia [2,3]. Zarówno próbki poddane obróbce cieplnej jak i próbka wykorzystana w badaniu dylatometrycznym nie odzwierciedlały 

rzeczywistych, dynamicznych warunków procesu walcowania na gorąco, gdzie stopień odkształcenia plastycznego oraz procesy rekrystalizacji 

odgrywają znaczącą rolę w procesie kształtowania się finalnej mikrostruktury materiału.  
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Stale narzędziowe do pracy na gorąco stanowią szczególne wyzwanie w procesach wytwarzania przyrostowego. Występujące w nich 

przemiany fazowe i wysoka zawartość węgla determinują ich spawalność, a tym samym drukowalność. Głównymi problemami ze stalami 

narzędziowymi jest podatność na pękanie wywołane gradientami temperaturowymi, które w przypadku wytwarzania przyrostowego mogą 

sięgać 106 K/s. Tak duże szybkości chłodzenia mimo pozytywnego wpływu pod względem własności mechanicznych związanego 

z uzyskiwaniem drobnoziarnistej mikrostruktury komórkowo-dendrytycznej w metalach, powodować mogą pęknięcia i mikropęknięcia 

podczas samego procesu wytwarzania. Aby obniżyć intensywność powstawania pęknięć w materiale o tak niskiej spawalności jak H11, 

w niniejszej pracy zdecydowano się na zbadanie wpływu ponownego przetapiania kolejno stapianych warstw materiału w procesie Selective 

Laser Melting. Prowadzenie procesu z taką metodyką zmienia warunki cieplne stygnięcia wydruku podczas procesu, a obserwacje wpływu 

różnych warunków procesu stanowiły cel przeprowadzonych badań. Z uwagi na różnorodność fazową stali narzędziowej H11, szczególną 

uwagę skupiono na badaniach mikrostruktury pod względem jej jakości określanej przez porowatość, gęstość pęknięć oraz ilość austenitu 

szczątkowego w stanie po wydruku (bez obróbek cieplnych stosowanych powszechnie po procesie wytwarzania przyrostowego). W badaniach 

wykorzystano mikroskopię świetlną, skaningową mikroskopię elektronową oraz rentgenowską analizę fazową. Przeprowadzone badania na 

próbkach wytworzonych z różnymi parametrami wytwarzania i z wykorzystaniem metodyki Remelting’u (tj. ponownego przetapiania warstw) 

pozwoliły na zaobserwowanie prawidłowości związanych z ilością wprowadzanej do materiału energii oraz z charakterystyką jej dostarczania. 

Analiza wyników pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy dodatkowe ciepło doprowadzone do materiału pomiędzy stapianiem kolejnych 

warstw wydruku (remelting) wpływa pozytywnie na jakość otrzymywanych wydruków. 

 

2. Najważniejsze wyniki 

W tej sekcji należy przedstawić najważniejsze wyniki badań.  

  

 

Rys. 1. Wyniki porównawcze analizy jakości (porowatości i gęstości pęknięć) wydrukowanych próbek różniących się ilością energii 
wprowadzonej podczas procesu oraz zastosowaniem metodyki remelting’u. 

 

3. Dyskusja i wnioski 

Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować o częściowo pozytywnym wpływie zastosowania metodyki Remelting’u związanym z obniżeniem 

porowatości. Jednakże, z drugiej strony, w przypadku obniżenia porowatości poprzez zastosowanie ponownego przetapiania warstwy, w tych 

samych próbkach zaobserwowano wzrost ilości pęknięć, co pokazuje negatywny wpływ stosowania tej metodyki na jakość pod względem 

ilości pęknięć. Może być to związane z dodatkowymi cyklami cieplnymi występującym podczas dostarczania dodatkowej energii do wydruku 

pomiędzy stapianiem kolejnych warstw, co z kolei może mieć związek z rozszerzalnością cieplną austenitu szczątkowego występującego 

w próbkach w udziale objętościowym 11,2 – 27,8% w zależności od wprowadzonej energii i metodyki stapiania. Zauważono nieznaczny 

wpływ zastosowania Remelting’u na ilość austenitu szczątkowego. Wprowadzone ciepło najprawdopodobniej nie jest w stanie ograniczyć 

prędkości chłodzenia wydruku, ani odpuścić uprzednio wytworzonego martenzytu jednocześnie powodując dodatkowe naprężenia cieplne 

w wytwarzanym elemencie. Porowatość wydaje się jedynym czynnikiem jakościowym na który Remelting wpływa pozytywnie. 

4. Podziękowania 

Praca dofinansowana z MEiN w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy realizowanego w porozumieniu z przedsiębiorstwem Progresja 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Stal Hardox Extreme, należąca do grupy materiałów odpornych na zużycie ścierne, charakteryzuje się twardością równą w przybliżeniu 650 

HBW i wytrzymałością na statyczne rozciąganie Rm przekraczającą wartość 2000 MPa [1]. Jednakże, wartość współczynnika CEV równa 0.90 

znacznie ogranicza jej możliwości eksploatacyjne [2]. Dodatkowym problemem napotykanym po przeprowadzeniu procesów spawania jest 

występowanie karbu mikrostrukturalnego, który wpływa na gwałtowne obniżenie własności mechanicznych. W związku z powyższym, 

autorzy pracy zdecydowali się zbadać wpływ spawania na zmiany strukturalne i tribologiczne połączeń spawanych stali Hardox Extreme.  

W tym celu, arkusze blachy o grubości 10 mm połączono dwustronną spoiną doczołową z zastosowaniem technologii spawania łukiem krytym 

pod topnikiem (SAW). Badania metalograficzne przeprowadzono przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego Nikon Eclipse MA200. Pomiary 

twardości wykonano za pośrednictwem twardościomierza uniwersalnego Zwick/Roel ZHU sposobem Brinella, zgodnie z normą PN-EN ISO 

6506-1:2014-12. Badania tribologiczne przeprowadzono z wykorzystaniem urządzenia T-07, zgodnie z normą GOST 23.208-79, gdzie jako 

materiał ścierny wykorzystano elektrokorund o rozmiarze cząstek równym 90, zgodnie z ISO 8486-2:1998. Badania zostały uzupełnione 

o metodę „wirującej misy”, polegającą na ocenie odporności na zużycie z wykorzystaniem glebowej masy ściernej [3].  

2. Najważniejsze wyniki 

 
Rys. 1. Obraz mikroskopowy połączenia spawanego: a) materiał rodzimy, b) strefa wpływu ciepła, c) materiał spoiny oraz rozkład twardości (d). 

 

 
Rys. 2. Ubytek masy w połączeniu spawanym stali Hardox Extreme i materiale rodzimym: a) metoda T-07, b) metoda „wirującej misy” – gleba średnia. 

 

3. Dyskusja i wnioski 

W toku przeprowadzonych prac wykazano, że mikrostruktura materiału rodzimego złożona jest z drobnolistwowego martenzytu hartowania, 

natomiast w strefie wpływu ciepła występują znaczne zmiany przejawiające się rozrostem ziarna byłego austenitu i obecnością 

zróżnicowanych struktur hartowania, w tym martenzytu, bainitu, drobnodyspersyjnego perlitu (Fig. 1). W przypadku materiału spoiny, której 

twardość wynosi 330 HV, wzmożone procesy dyfuzyjne podczas nagrzewania wpłynęły na migrację atomów boru i węgla, w związku z czym 

oprócz ferrytu płytkowego można zaobserwować strukturę bainitu i troostytu hartowania. Tak gwałtowna zmiana własności mechanicznych 

skutkuje wzrostem ubytku masy o prawie 35% w porównaniu do materiału rodzimego podczas testów zrealizowanych z wykorzystaniem 

luźnego ścierniwa. Badania w glebowej masie ściernej potwierdziły sformułowane powyżej wnioski. Przeprowadzenie procesów spawania 

stali Hardox Extreme skutkuje obniżeniem jej własności użytkowych o 60% - ubytek masy w przypadku materiału rodzimego wynosi 1.03 g, 

natomiast dla materiału spoiny jest to 1.63 g (Fig. 2). Taki stan rzeczy klasyfikuje złącze spawane jako niespełniające wymagań użytkowych, 

które są stawiane stali Hardox Extreme. Zdaniem autorów pracy, powyższe własności mogą zostać podniesione jedynie poprzez zastosowanie 

kompleksowych zabiegów obróbki cieplnej, uwzgledniających procesy wyżarzania normalizującego oraz hartowania wraz z niskim 

odpuszczaniem. Powyższa teza jest weryfikowana w ramach trwających badań. 

4. Literatura 
[1] Białobrzeska B, Jasiński R., Konat Ł., Szczepański Ł., Analysis of the Properties of Hardox Extreme Steel and Possibilities of Its Applications in Machinery, Metals 2021, 11 (1), 

162. https://doi.org/10.3390/met11010162 

[2] Konat Ł., Structural Aspects of Execution and Thermal Treatment of Welded Joints of Hardox Extreme Steel, Metals 2019; 9 (9): 915. https://doi.org/10.3390/met9090915. 
[3] Konat Ł., Napiórkowski J., The effect of the method and parameters of the heat treatment on abrasive wear resistance of 38 GSA steel, Tribologia 2019, 285, 61–69. 
https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5435 
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WPŁYW ZMIANY WYBRANYCH PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH NA 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań  

Symulacje numeryczne spawania stają się coraz bardziej popularne w przemyśle szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem 

automatycznych i zrobotyzowanych procesów spawania. Związane jest to z możliwościami wirtualnego prototypowania oraz określenia 

zachowania się materiału podczas spawania poprzez wykonywanie tzw. cyfrowych cieni i bliźniaków danego procesu. Niemniej jednak 

w przemyśle spotykane są sytuacje w których symulacja numeryczna nie jest zgodna z rzeczywistym zachowaniem spawanego wyrobu co 

związane jest z wpływem wielu zmiennych procesowych, ale także materiałowych na wynik końcowy.  

W przedmiotowym opracowaniu szczególna uwaga zostanie zwrócona na udział charakterystyki materiału oraz jej wpływ na osiągane 

rezultaty symulacji numerycznej. Opracowaniu poddane zostaną dwa wyroby powszechnie wykorzystywane w przemyśle 

petrochemicznycznym jakimi są wielkogabarytowe odkuwki ze stopów A705 Tp 630 (17-4Ph)  oraz A182 Grade F22. Wyroby te zawierają 

złącza spawane metodą TIG. W niniejszej pracy zastosowana zostanie typowa metodyka symulacji spawania poruszającego się źródła ciepła 

(model Goldaka) [1] z wykorzystaniem programu Sysweld stosująca zmodyfikowany model wymiany ciepła [1,2]. 

Tak opracowany model wykorzystywany jest na potrzeby określenia odkształceń spawalniczych w omawianych wyrobach. Zaprojektowane 

w pracy badanie podlega na zmianie współczynnika przewodności cieplnej o wartość możliwego błędu pomiaru wynoszącego 5% [3,4] oraz 

20%, a następnie określeniu wpływ takiej zmiany na wartość osiągniętych odkształceń spawalniczych.  

 

2. Najważniejsze wyniki 

W ramach badań wykonano serię symulacji numerycznych z zachowaniem tych samych parametrów modelu w obrębie jednego materiału. 

W szczególności ustalono warunki brzegowe i parametry procesowe. Jedyną istotną zmienną jest wartość współczynnika przewodnictwa 

cieplnego. Zmienna ta została modyfikowana w zakresie +/- 5% oraz +/-20% względem wartości nominalnej. Rysunek 1 ilustruje 

przykładowe porównanie odkształceń spawalniczych dla przypadku nominalnego oraz +20% wartości współczynnika przewodnictwa ciepła 

dla stali 17-4PH.   

 

 
Rys. 1. Porównanie odkształceń po spawaniu po lewej dla wartości nominalnej wsp. przewodnictwa ciepła λ , po prawej +20% wartości 

nominalnej λ.  
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Tabela nr 1 wskazuje na sumaryczne rezultaty zrealizowanych symulacji. Dla ułatwienia analizy wyników porównywano jedynie wyniki 

maksymalnego przemieszczenia dla tego samego węzła nr 176770.  

 

Tabela 1. Wykaz parametrów technologicznych dla danego materiału  

 

 

Nr próbki 

 

Materiał 

Zmiana 

współczynnika λ 

[%] 

Uzyskane przemieszczenie dla 

węzła nr 176770 (wartość max) 

[mm] 

Zmiana w odniesieniu do 

wartości nominalnej 

[%] 

17_4PH_NOMINAL ASTM A705 Grade 630         - 1.36 - 

17_4PH_80TC ASTM A705 Grade 630  -20 1.24 9 

17_4PH_95TC ASTM A705 Grade 630  -5 1.32 3 

17_4PH_105TC ASTM A705 Grade 630  +5 1.39 2 

17_4PH_120TC ASTM A705 Grade 630  +20 1.42 4 

F22_NOMINAL ASTM A182 Grade F22 - 1.06 - 

F22_80TC ASTM A182 Grade F22 -20 1.02 4 

F22_95TC ASTM A182 Grade F22 -5 1.05 1 

F22_105TC ASTM A182 Grade F22 +5 1.06 0 

F22_120TC ASTM A182 Grade F22 +20 1.07 1 

   (1) 

3. Dyskusja i wnioski 

Na podstawie przedstawionych wyników można ocenić wpływ wariacji wartości współczynnika przewodnictwa ciepła λ dla stali 17-4Ph oraz 

A182 F22. W przybliżeniu -5% błąd współczynnika λ przekłada się na różnice o wartości około 3% w odniesieniu do wynikowych 

odkształceń spawalniczych. Wartość ta wydaje się być akceptowalna dla symulacji spawania, natomiast warto zaznaczyć, że błąd o wartości 

5% nie uwzględnia różnić pomiędzy partiami tego samego materiału, niejednorodności materiału w obszarze spoiny, a także spawania 

wielościegowego podczas którego błąd mógłby zostać powielony w znaczymy stopniu. Także jest to wynik dla celów porównawczych 

z jednego najbardziej przemieszczonego węzła obliczeniowego. Natomiast dla dokładności porównania należy analizować całą bryłę 

szczególnie rejony strefy wpływu ciepła oraz stopiwa.  

Tym samym wydaję się być istotne dokładne wyznaczenie współczynnika λ, które niestety w wyniku natury samego badania jakim jest 

między innymi metoda laserowa impulsowa daje rezultaty obarczone stosunkowo wysoką niepewnością. W literaturze niepewność ta osiąga 

nawet wartości 8.66% maksymalnego błędu pomiaru [4]. Materiał pobrany do badań powinien być także maksymalnie reprezentatywny 

i uwzględniać również możliwe niejednorodności w obrębie mikrostruktury. Literaturowa wartość współczynnika λ w 20C dla 17.4PH 

w przybliżeniu wynosi 16 W/(m·K) natomiast dla F22 jest to wartość bliska 40 W/(m·K). Wyniki wskazują, że im niższa wartość 

współczynnika λ tym bardziej błąd współczynnika λ może wywierać większy wpływ na uzyskiwane wyniki.   

Aktualne wyniki symulacji jednoznacznie wskazują na konieczność dalszych rozważań w celu dokładniejszej oceny skutków zmiany 

współczynnika λ oraz korelacji z rzeczywistymi wynikami spawania szczególnie w odniesieniu do niejednorodności występujących 

w materiale.  

4. Podziękowania 

Praca jest elementem programu „Doktorat Wdrożeniowy”. 

5. Literatura 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Przedmiotem pracy było wykonanie analiz numerycznych MES procesu spawania złączy doczołowych wykonanych ze stali 

w gatunku S355J2+N o grubości 12 mm dla trzech kątów ukosowania rowka spawalniczego: 28°, 35° oraz 60°. Celem badań 

była optymalizacja geometrii rowka spawalniczego pod kątem odkształceń spawalniczych oraz naprężeń pozostających 

w złączu po procesie spawania. W modelach uwzględniono wymianę ciepła z otoczeniem poprzez konwekcje i promieniowane 

cieplne. Powstawanie jeziorka spawalniczego w trakcie spawania łukowego jest złożonym zjawiskiem, dlatego w praktyce 

inżynierskiej i naukowej stosowane jest objętościowe podwójne elipsoidalne źródło ciepła Goldaka [1, 2]. Szczegółowe 

parametry analizowanych konfiguracji opracowano je w oparciu o eksperyment i dostępną literaturę [3]. Na rysunku 1 

przedstawiono widok przekrojów poprzecznych modeli CAD w oparciu o które została przygotowana siatka elementów 

skończonych. Analizy wykonywane były w oprogramowaniu SYSWELD. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys. 1. Widok przekroju poprzecznego modeli CAD przygotowanych na potrzeby stworzenia siatki elementów 

skończonych dla złączy z ukosowaniem: a) 28°, b) 35°, c) 60° 

2. Najważniejsze wyniki 

W tablicy 1 przedstawiono wyniki wartości przemieszczeń maksymalnych i minimalnych w kierunkach X, Y i Z określonych 

w oparciu o pola przemieszczeń oraz naprężeń pozostających według hipotezy Hubera – Misesa – Hencky’ego określonych 

w oparciu o pola naprężeń. W danej grupie wyników wydzielonej pogrubioną linią kolor zielony oznacza wartości najniższe, 

żółty wartości środkowe, natomiast czerwony wartości najwyższe. 

Tablica 1. Wyniki wartości przemieszczeń maksymalnych i minimalnych w kierunkach X, Y i Z oraz naprężeń 

pozostających wg hipotezy Hubera – Misesa – Hencky’ego 

Kąt 

rowka, ° 

Przemieszczenia, mm Naprężenia 

pozostajace, 

MPa 
Wypad-

kowe 
Xmin Xmax 

|Xmin|+ 

|Xmax| 
Ymin Ymax 

|Ymin|+ 

|Ymax| 
Zmin Zmax 

|Zmin|+ 

|Zmax| 

28 11,02 -1,9 0,32 2,22 -0,37 10,88 11,25 0,00 0,80 0,80 767 

35 10,9 -1,28 0,16 1,44 -0,26 10,85 11,11 -0,07 0,42 0,49 876 

60 18,37 -2,13 0,17 2,30 -0,26 18,27 18,53 -0,12 0,58 0,70 846 

3. Dyskusja i wnioski 

W badaniach naprężeń pozostających złączy blach o grubości 12 mm największe naprężenia maksymalne stwierdzono 

w modelu z rowkiem o kącie 35°, natomiast najmniejsze w modelu w modelu 28°. Różnica pomiędzy wartością naprężeń 

modelu 35° (najwyższe naprężenia) i modelu 28° (najniższe naprężenia) wynosiła 14,2%. W badaniach przemieszczeń 

maksymalnych i minimalnych najniższe wartości dla wszystkich kierunków przemieszczenia stwierdzono w modelu z rowkiem 

o kącie 35°, natomiast najwyższe w modelu 60°.  

4. Literatura 

[1] Goldak, J. A., Chakravarti, A. P. and Bibby, M. J. (1984). A new finite element model for welding heat sources. 

Metallurgical and Materials Transactions: B 15 299–305. 

[2] Joshi, S., Hildebrand, J., Aloraier, A. S. and Rabczuk, T. (2013). Characterization of material properties and heat source 

parameters in welding simulation of two overlapping beads on a substrate plate. Computational Materials Science 69 559-65. 

[3] Eugeniusz Turyk, Normowanie zużycia materiałów dodatkowych przy spawaniu metodą MAG stali konstrukcyjnych 

niestopowych i niskostopowych, Gliwice, 2003. 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Nadstopy kobaltu typu γ-γ′ są nową grupą stopów żarotrwałych, które rozwijane są jako alternatywa do obecnie stosowanych nadstopów niklu. 

Nowe stopy kobaltu wykazują wysoką żarowytrzymałość dzięki umocnieniu fazą γ′-Co3(Al, W) [1]. Większość prac poświęconych tym 

materiałom dotyczy optymalizacji składu chemicznego w celu poprawy właściwości stopów, głównie odporności na pełzanie. Istotnym 

zagadnieniem jest również odporność na utlenianie omawianych materiałów, która jest niższa w porównaniu z nadstopami niklu [2]. 

W niniejszej pracy omówiono wpływ dodatku itru na mikrostrukturę i właściwości stopów kobaltu z układu Co-Al-W. Wytworzono stopy 

Co-9Al-9W-xY (x=0.1, 0.5Y % at.) metodą wytapiania indukcyjnego w próżni oraz odlewania grawitacyjnego. Stopy zostały poddane 

obróbce cieplnej polegającej na przesycaniu oraz starzeniu w celu uzyskania mikrostruktury typu γ-γ′. Przeprowadzono badania 

mikrostruktury stopu w stanie po odlaniu oraz po obróbce cieplnej metodą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) oraz elektronowej 

mikroskopii transmisyjnej (TEM). Wykonano również badania z wykorzystaniem analizy termicznej metodą różnicowej kalorymetrii 

skaningowej (DSC). Ze stopów obrobionych cieplnie przygotowano próbki do badań utleniania izotermicznego oraz cyklicznego. Badania 

przeprowadzano w temperaturze 700-900 °C. Przeprowadzono badania mikrostrukturalne warstw utlenionych.  

2. Najważniejsze wyniki 

Mikrostrukturę stopu referencyjnego Co-9Al-9W oraz stopu Co-9Al-9W-0.1Y przedstawiono na Rys. 1. Stop odniesienia w stanie po odlaniu 

(Rys.1). charakteryzował się mikrostrukturą dendrytyczną, natomiast po obróbce cieplnej (Rys. 1b) otrzymano mikrostrukturę składającą się 

z roztworu stałego Al oraz W w Co (γ) oraz fazy γ′-Co3(Al, W). Podobną mikrostrukturę w stanie po odlaniu oraz po starzeniu 

zaobserwowano w przypadku stopu zawierającego Y (Rys. 1c-d), natomiast różnicę stanowiła obecność faz międzymetalicznych bogatych 

w Y. Dokonano identyfikacji faz.   

 
Rys. 1. Mikrofotografie (SEM-BSE) mikrostruktury stopów Co-9Al-9W oraz Co-9Al-9W-0.1Y w stanie po odlaniu oraz po starzeniu; 

a) Co-9Al-9W w stanie po odlaniu; b) Co-9Al-9W po starzeniu; c) Co-9Al-9W-0.1Y po odlaniu; d) Co-9Al-9W-0.1Y po starzeniu 

 

Mikrostrukturę stopu referencyjnego Co-9Al-9W oraz stopu Co-9Al-9W-0.1Y przedstawiono na Rys. 1. Stop odniesienia w stanie po odlaniu 

(Rys.1). charakteryzował się mikrostrukturą dendrytyczną, natomiast po obróbce cieplnej (Rys. 1b) otrzymano mikrostrukturę składającą się 

z roztworu stałego Al oraz W w Co (γ) oraz fazy γ′-Co3(Al, W). Podobną mikrostrukturę w stanie po odlaniu oraz po starzeniu 

zaobserwowano w przypadku stopu zawierającego Y (Rys. 1c-d), natomiast różnicę stanowiła obecność faz międzymetalicznych bogatych 

w Y. Dokonano identyfikacji faz.   

Badania przy użyciu analizy termicznej wykazały, iż fazy bogate w itr ulegają topieniu w temperaturze ponad 100 °C niższej niż temperatura 

topienia roztworu stałego. Nie wykazano obecności itru w fazie γ′; dodatek tego pierwiastka nie wpłynął również znacząco na temperaturę 

solvus.  

Stopy z dodatkiem itru charakteryzowały się niższym przyrostem masy w odniesieniu do pola powierzchni podczas utleniania izotermicznego. 

Stopy domieszkowane itrem wykazywały się również lepszą przyczepnością zgorzeliny w warunkach cyklicznych. Obecność itru w stopie nie 

spowodowała tworzenia się ciągłej warstwy Al2O3 na całej powierzchni próbki, nawet przy dużej zawartości domieszki (0.5%). 

Zaobserwowano tworzenie się tlenków bogatych w itr na granicy podłoże-zgorzelina.  

3. Dyskusja i wnioski 

Wprowadzenie itru do stopów kobaltu z układu Co-Al-W zmienia w sposób istotny mikrostrukturę i właściwości omawianych materiałów. Ma 

to miejsce z powodu tworzenia się faz międzymetalicznych z układu Y-Co-Al. Fazy te wpływają na właściwości użytkowe stopu. Obecność 

itru w stopie podczas utleniania wysokotemperaturowego wpływa korzystnie na odporność na utlenianie, natomiast wpływ nie jest tak istotny 

jak w przypadku stopów z grupy „alumina-forming”. Co więcej, obecność itru powoduje obniżenie temperatury solidus całego stopu, gdyż 

początek topienia stopu następuje już w mikroobszarach, bogatych w itr.  

4. Podziękowania 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2018/29/N/ST8/02062 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

5. Literatura 
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[2] Migas D., Moskal G., Myalska H., Mikuszewski T., The effect of alloying elements on oxide scale spallation of multicomponent Co-based 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Ze względu na wiele trudności związanych z tradycyjnymi metodami natryskiwania cieplnego, pod koniec lat 80-tych, badania nad 

przepływem dwufazowym doprowadziły do opracowania metody osadzania powłok znanej jako proces natryskiwania na zimno (Cold Gas 

Spraying - CSG). Proces ten charakteryzuje się uderzeniem cząstek proszku w podłoże w stanie stałym, z dużą prędkością. Wysokie prędkości 

cząstek uzyskuje się poprzez przyspieszenie rozprężającego się strumienia gazu do prędkości w zakresie 500-1200 m/s w dyszy zbieżno-

rozbieżnej [1]. W tym procesie gaz jest podgrzewany, bez użycia spalania, tylko po to, aby zwiększyć prędkość gazu i cząstek oraz ułatwić 

deformację cząstek przy uderzeniu. Pomimo wysokiej temperatury gazu, cząstki materiału, gdy uderzają w podłoże pozostają w stanie stałym, 

podobnie jak materiał podłoża, który również pozostaje poniżej temperatury topnienia. Dlatego też tworzenie się powłok następuje głównie 

dzięki energii kinetycznej cząstek [2]. Ze względu na wspomniane parametry procesu, natryskiwanie na zimno jest bardzo interesujące 

w przypadku natryskiwania materiałów wrażliwych na utlenianie, takich jak takich jak żelazo, miedź, tytan a także kompozytów i stopów 

takich jak Inconel [3].  

Głównym zamierzeniem pracy było wytworzenie proszku kompozytowego Inconel - WC w celu przygotowania optymalnego materiału 

wyjściowego do procesu natryskiwania zimnym gazem, a co za tym idzie poprawy jakości depozycji cząstek proszku oraz właściwości 

mechanicznych i tribologicznych powłoki. W pierwszej części badań skupiono się na przygotowaniu mieszanin proszków Inconel 686 i WC 

do procesu syntezy mechanicznej [3]. W drugiej części zbadano wpływ czasu mielenia i stosunku wagowego proszków na ich morfologię 

i wielkość krystalitów. Przygotowano cztery mieszaniny proszków o różnym stosunku wagowym Inconel 686 - WC (10,20,30 i 50 wt.% WC). 

Proszki zostały przygotowane pod względem kształtu oraz wielkości do natryskiwania technologią CGS. 

2. Najważniejsze wyniki 

 

Rys. 1.Obraz SEM proszków: a)-Inconel 

686 oraz b)-WC 

 

Rys. 2. a),b) proszek kompozytowy Inconel 686 -  WC po 4h godzinnym procesie mielenia  c) wielkość 

krystalitów dla poszczególnych czasów mielenia. 

 

3. Dyskusja i wnioski 

Proszki kompozytowe zostały przygotowane przez wysokoenergetyczne mielenie proszków Inconel 686 i WC. Badano wpływ 

planetarnego mielenia kulowego pod względem czasu mielenia i kompozycji na wielkość krystalitów i morfologię cząstek. Cząstki Inconel 

686 zostały utwardzone twardymi cząstkami WC. Z przeprowadzonych eksperymentów syntezy mechanicznej wynika, że generalnie wielkość 

cząstek maleje wraz ze wzrostem czasu mielenia. Minimalną wielkość cząstek (0,726 mikrona) uzyskano w proszkach o zawartości 10 % mas. 

WC, po mieleniu przez 10 godzin. Deformacja plastyczna cząstek Inconel i aglomeracja cząstek WC są obserwowane we wszystkich 

mieszaninach mielonych proszków. Zmniejszenie ilości WC przyspiesza rozdrobnienie cząstek Inconel. Ponadto, mniejsze wartości dodatku 

WC prowadzą do redukcji czasu trwania mielenia, podczas którego uzyskuje się cząsteczki o tym samym rozmiarze. Morfologia proszku po 

procesie syntezy mechanicznej jest różna dla różnych zawartości węglika wolframu oraz dla różnych czasów mielenia, zaczynając od kulistej 

przez nieregularną płaską, aż do końcowej przypominającej kształt płatków. Redukcja wielkości cząstek zauważalnie wzrasta aż do (10 h). 

Analizując wyniki syntezy proszków oraz doniesienia literaturowe, zakładany optymalny czas mielenia i skład proszków przeznaczonych do 

procesu natryskiwania zimnym gazem wynosi 7 (Inconel 686): 3 (WC) przy 4 godzinach mielenia.  

4. Literatura 
1. H. Assadi, F. Gartner, T. Stolternhoff, H. Kreye, Bonding mechanism in cold gas spraying, 
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3. Lin C, Hong SE and Lee P. Formation of NiAl-Al2O3 Intermetallic Matrix Composite Powder by Mechanical Alloying Technique. Intermetallics. 2000; 8:1043-1048. 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Nadstopy niklu są grupą materiałów szeroko stosowanych w energetyce i lotnictwie, czyli w tych gałęziach przemysłu, gdzie wymagana jest 

duża stabilność mikrostruktury w podwyższonych temperaturach pracy. Wysoka stabilność mikrostruktury nadstopów niklu jest związana 

przede wszystkim z występowaniem fazy umacniającej γ’-Ni3Al, której udział objętościowy w mikrostrukturze może sięgać nawet 70%. 

W przypadku polikrystalicznych nadstopów niklu, faza γ’ może wydzielać się na różnych etapach obróbki cieplnej, czego efektem jest 

występowanie różnych rozmiarów tej fazy umacniającej [1]. 

Materiałem badanym był polikrystaliczny nadstop niklu IN100 wytworzony drogą metalurgii proszków. Mikrostruktura badanego nadstopu 

w stanie dostawy zawiera pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe wydzielenia fazy γ’, powstałe w wyniku obróbki cieplnej [1]. Celem tej pracy 

było ustalenie korelacji pomiędzy temperaturą wyżarzania, a zmianami w mikrostrukturze badanego nadstopu, ze szczególnym 

uwzględnieniem parametrów ilościowych fazy γ’. W tym celu nadstop IN100 był wyżarzany w temperaturach bliskich temperaturze pracy 

przez stały czas 1000 godzin. Analiza mikrostruktury obejmowała badania za pomocą mikroskopii świetlnej oraz skaningowej- i transmisyjnej 

mikroskopii elektronowej. Ponadto, przeanalizowano zmiany twardości po wyżarzaniu i porównano uzyskane wyniki z obliczeniami 

termodynamicznymi. 

2. Najważniejsze wyniki 

Długotrwałe wyżarzanie spowodowało zmianę wielkości i morfologii wydzieleń fazy γ’. W zależności od temperatury wyżarzania 

obserwowano zanik trzeciorzędowych wydzieleń fazy γ’ oraz rozrost wydzieleni drugo- i trzeciorzędowych, co przełożyło się na zmiany 

twardości w stosunku do materiału w stanie dostawy. Przykładowe zmiany mikrostruktury przedstawiono na Rys. 1.  

 

Rysunek 1. Mikrostruktura nadstopu IN100 w stanie dostawy (po lewej) oraz po wyżarzaniu w temperaturze 677 °C przez 1000 godzin (po prawej); 

SEM-SE. 

3. Dyskusja i wnioski 

Zaobserwowany zmiany mikrostruktury są związane z dostarczeniem ciepła do układu i dążeniem mikrostruktury nadstopu IN100 do stanu 

równowagi. Dla wydzieleń fazy γ’ najbardziej korzystnym kształtem jest sferyczny, natomiast wszelkie odstępstwa od tego związane są ze 

zwiększeniem naprężeń w mikrostrukturze materiału. Dlatego też wydzielenia powstałe w najpóźniejszym etapie obórki cieplnej 

(trzeciorzędowe) mają, kształt sferyczny, natomiast te powstałe wcześniej mają inną morfologię.  

Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest to, iż temperatura wyżarzania istotnie wpływa na udział objętościowy, 

morfologię, a także dystrybucję wydzieleń fazy γ’ w nadstopie IN100. Ponadto, długotrwałe wyżarzanie w wysokiej temperaturze prowadzi do 

zmian składu fazowego nadstopu IN100, w tym wydzielania się faz topologicznie zwarcie wypełnionych. 

4. Podziękowania 

Badania zostały zrealizowane w ramach działalności statutowej AGH, projekt numer 16.16.110.663. 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Skoncentrowane źródło energii oraz wysoka szybkość i kierunkowość odprowadzania ciepła podczas krzepnięcia w procesach druku 3D 

ze stopów metali przyczyniają się do formowania anizotropowej podstruktury komórkowej. W przypadku Inconelu 625 związana jest ona 

ze splotami dyslokacji oraz mikrosegregacja Nb i Mo do ścian komórek. Taka nierównowagowa mikrostruktura stopów wytwarzanych 

za pomocą technologii spajania z warstwy proszku L-PBF (z ang. Laser-Powder Bed Fusion) oraz bezpośredniego osadzanie w skupionej 

wiązce energii L-DED (z ang. Laser-Directed Energy Deposition) jest przyczyną różnic ich żarowytrzymałości względem podobnych stopów 

wytwarzanych konwencjonalnie. 

Celem niniejszej pracy było scharakteryzowanie żarowytrzymałości i zmian mikrostruktury podczas wysokotemperaturowych prób 

pełzania nadstopu niklu  Inconelu 625 wytwarzanego przyrostowo metodami L-PBF i L-DED. 

W badaniach wykorzystano próbki ze stopu Inconel 625 po wyżarzaniu odprężającym w 980 °C przez 1 h dla próbek L-PBF oraz 

w 870 °C przez 1 h dla próbek L-DED. Próby pełzania wykonano w temperaturze 600, 700, 750 oraz 800 °C przy stałym naprężeniu 100 MPa. 

prowadzone były do momentu zerwaniu lub przerywane po określonym czasie. Badania mikrostruktury próbek po pełzaniu wykonano 

metodami skaningowej (SEM), transmisyjnej (TEM) oraz skaningowo-transmisyjnej (STEM) mikroskopii elektronowej.  

2. Najważniejsze wyniki 

Mikrostruktura Inconelu 625 L-PBF oraz L-DED po wyżarzaniu odprężającym składa się z drobnych ziaren mających tendencję do 

wydłużenia w kierunku budowania. W przypadku Inconelu 625 L-PBF ziarna są wyraźnie mniejsze, a wewnątrz nich występuje podstruktura 

komórkowa. Średnia średnica komórek wynosi 0,64 µm. W próbkach  L-DED ziarna są większe, a w ich wnętrzu widoczna jest podstruktura 

komórkowo-dendrytyczna o średniej wielkości komórek 3,29 µm. Na granicach komórek wydzielają się liczne cząstki fazy Lavesa i węglików 

NbC. W próbach pełzania w 600 °C przez 2000 h zarejestrowano relatywnie małe odkształcenie: 0,04% dla próbek L-DED oraz -0,12% dla 

próbek L-PBF. W mikrostrukturze próbek pełzanych w tych warunkach występowały liczne wydzielenia metastabilnej fazy γ'' (Ni3Nb) 

o strukturze tetragonalnej w postaci nanocząstek o kształcie dysków, rozmieszczonych równomiernie w osnowie . Dodatkowo 

w mikrostrukturze próbek L-PBF zaobserwowano wydzielenia fazy δ (Ni3Nb) o strukturze rombowej i kształcie cienkich płytek. Próby 

pełzania w 700 °C przerwane zostały po 2000 h. Po takim czasie dla próbki L-PBF osiągnięte zostało drugie stadium pełzania przy 

całkowitym odkształceniu 0,6%, natomiast dla próbki L-DED było to nadal pierwsze stadium pełzania i całkowite odkształcenie wynosiło 

0,2%. Dodatkowo na krzywych pełzania w pierwszym stadium zaobserwowano fluktuacje szybkości pełzania. W mikrostrukturze próbek po 

pełzaniu w 700 °C zaniknęła podstruktura komórkowa oraz wydzieliły się liczne cząstki fazy δ, głównie na ścianach byłych komórek. 

Zaobserwowano również powstanie niewielkich pustek na granicach ziaren. Próby pełzania w 750 °C zatrzymane zostały w zakresie pełzania 

ustalonego. Mikrostruktura próbek po tych testach zbliżona była do próbek po pełzaniu w 700 °C, jednak dodatkowo zaobserwowano 

globularne wydzielenia węglików M23C6 oraz M6C zlokalizowane głównie na granicach ziaren. Próby pełzania w 800 °C prowadzone były do 

zerwania, które dla próbek L-PBF nastąpiło po 230 h i całkowitym odkształceniu 3%, a dla próbek L-DED po 700 h przy całkowitym 

odkształceniu równym 25%. W mikrostrukturze po pełzaniu w 800 °C zaobserwowano grubopłytkowe wydzielenia fazy δ, utworzenie 

ciągłych siatek wydzieleń węglików i fazy Lavesa po granicach ziaren. Ponadto powstały duże pustki na granicach ziaren.   

3. Dyskusja i wnioski 

Badania ujawniły, że charakterystyczna podstruktura komórkowa lub komórkowo-dendrytyczna oraz związana z nią mikrosegregacja 

intensywnie wpływa na rozwój mikrostruktury stopów drukowanych w 3D podczas pełzania.  Pomimo, że odkształcenie pełzania w 600 °C 

przy 100 MPa jest niewielkie warto zauważyć, że zmiany w mikrostrukturze są istotne, a wydzielaniu się fazy γ'' towarzyszy zjawisko pełzania 

negatywnego, które tłumaczy ujemne odkształcenie próbek L-PBF. Fluktuacje szybkości pełzania w zakresie pełzania nieustalonego podczas 

testów w 700 °C wskazywać mogą na występowanie zjawiska pełzania sigmoidalnego. Jest ono związane z mechanizmem blokowania 

i ponownego reaktywowania źródeł dyslokacji przez strukturę komórkową. Z kolei przyczyną szybkiego zniszczenia wskutek pełzania przy 

naprężeniu 100 MPa w temperaturze 800 °C jest wzrost wydzieleń fazy δ, tworzenie się ciągłej siatki wydzieleń węglików i fazy Lavesa na 

granicach ziaren oraz zarodkowanie i koalescencja pustek na granicach ziaren wskutek dyfuzji wakancji. W związku z czym utrata spójności 

materiału następuję w wyniku dekohezji po granicach ziaren. Uzyskane wyniki wykazały, że Inconel 625 L-DED charakteryzujący się 

większym ziarnem i większą średnią średnicą komórek wykazuje lepszą odporność na pełzanie. Świadczy to o przewadze mechanizmu 

pełzania dyfyzyjnego po granicach ziaren w Inconelu 625 L-PBF i L-DED dla analizowanych warunków pełzania.  

4. Podziękowania 

Praca została dofinansowana przez Narodowe Centrum Nauki grant nr. 2017/27/B/ST8/02244.  
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Proces walcowania na gorąco stali wysokokrzemowej realizowany jest w wysokich temperaturach z uwagi na korzystny wpływ temperatury 

na rozpuszczalność AlN będącego inhibitorem rozrostu ziarna w procesie wtórnej rekrystalizacji zachodzącym w dalszych etapach procesu 

wytwarzania stali elektrotechnicznej. Duże wydzielenia  AlN podlegają rozpuszczeniu a następnie ponownemu wydzieleniu. Z uwagi na 1-2 

razy wyższy iloczyn rozpuszczalności AlN w fazie γ niż w fazie α dodanie niewielkiej ilości węgla pozwala na zachodzenie przemiany α → γ  

w wysokich temperaturach [1]. Analizie dylatometrycznej poddano próbkę stali uzyskanej po procesie walcowania wstępnego na gorąco, którą 

nagrzewano do temperatury 1285˚C a następnie schładzano z zastosowaniem zmiennych szybkości chłodzenia. Próbka zawierała 3,1% Si,  

0,032% C i 0,49% Cu. Przedmiotem prezentowanych badań było wyznaczenie punktów przełomowych i określenie struktury krystalicznej 

materiału występującej w zakresie temperatur walcowania na gorąco.  

 

2. Najważniejsze wyniki 

Wyniki próby dylatometrycznej z odwzorowaniem stosowanego w procesie cyklu temperaturowego przedstawiono na (rys. 1).  Dokonując 

analizy dylatometrycznej należy poszukiwać efektów związanych z procesami wydzielania i rozpuszczania z osnowy ferrytycznej zarówno 

w procesie technologicznym a wcześniej przy wyznaczaniu ewentualnych tzw. punktów przełomowych (temperatur krytycznych). Wydaje się, 

że tylko przy nagrzewaniu w zakresie ok. 1080˚C do 1150˚C występuje zakres ferrytyczno-austenityczny natomiast przy chłodzeniu 

z odwzorowaniem procesu technologicznego nie następuje przejście przez taki zakres tylko cały czas obserwowany jest efekt od osnowy 

ferrytycznej. Nieznaczne wychylenie krzywej w zakresie 300˚C może wskazywać na procesy wydzielania węglików, efekt ten można również 

próbować łączyć z wydzieleniami bogatymi w Cu [3]. 

 
 

a) 
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b) 

 
Rys. 1. Krzywe dylatometryczne z opisem: a) nagrzewania, b) chłodzenie zgodnie z procesem 

 

3. Dyskusja i wnioski 

Przeprowadzone analizy nie dają jednoznacznych odpowiedzi co do możliwych efektów i przemian zachodzących w procesie 

technologicznym, najprawdopodobniej dla tego składu chemicznego występuje austenit ale dla stosowanego procesu szybkość chłodzenia jest 

taka, że nie wchodzi się w zakres austenityczny podczas chłodzenia procesowego. Planowane jest rozszerzenie badań dylatometrycznych 

omawianego materiału z zastosowaniem intensywnego chłodzenia za analizowanych zakresów temperatury.   
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Jedną z głównych przyczyn pojawiania się naprężeń szczątkowych jest anizotropia odkształcenia plastycznego. Różna aktywność systemów 

poślizgu prowadzi do powstania różnych odkształceń plastycznych w ziarnach polikryształu. Niedopasowanie (niezgodność) odkształceń 

plastycznych pomiędzy sąsiednimi ziarnami jest źródłem dodatkowych naprężeń w materiale, zwanych nieprężeniami drugiego rzędu [1]. 

Naprężeń tych nie można zmierzyć bezpośrednio, ale można je przewidzieć za pomocą modeli odkształceń sprężysto-plastycznych. Są one 

skorelowane z nieliniowością eksperymentalnych odkształceń sieci >)( < hkl}{,  w funkcji wykresu sin2 [2]. Odległość 

międzypłaszczyznowa, mierzona metodą dyfrakcyjną, może być w takim przypadku opisana jako: 

 

 
hklhkl
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hkl

I
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gdzie: I
ij jest średnim stanem naprężeń panującym w rozważanym obszarze próbki (naprężenia I rzędu), z kolei NP

hkl33 ),('   jest 

dodatkową deformacją elastyczną spowodowaną niezgodnością deformacji plastycznych w sąsiednich ziarnach; indeks NP oznacza 

niezgodność plastyczną [3]. Część ta może zostać przewidziana przez krystalograficzny model sprężysto-plastyczny jak na przykład model 

samouzgodniony. 

2. Najważniejsze wyniki 

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów naprężeń uzyskane przy pomocy dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego techniką stałego kąta 

padania podczas próby rozciągania „in situ”. Wykonano interpretacje wyników dyfrakcyjnych z  wykorzystaniem przewidywań 

krystalograficznego modelu samouzgodnionego. Wyniki w postaci wykresów stałej sieci a dla różnych refleksów hkl w funkcji kąta 

pochylenia wektora rozpraszania przedstawiono na rysunku 1. Zaobserwowano znaczny rozrzut punktów pomiarowych, który nie może zostać 

wyjaśniony przez sam fakt istnienia anizotropii elastycznej. Rozrzut punktów pomiarowych został dobrze przewidziany przez model 

samouzgodniony i jest związany z istnieniem w materiale naprężeń 2 rzędu.  
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Rys.1. Zmierzona stała sieci (punkty) oraz wyniki teoretyczne (linie) w funkcji sin2 dla próbki po rozciąganiu. Linia czarna prezentuje wynik 

flitowania bez uwzględnia naprężeń 2 rzędu, linia czerwona z uwzględnieniem naprężeń 2 rzędu.  

3. Dyskusja i wnioski 

Wykonane pomiary wykazały iż naprężenia 2 rzędu generowane są w materiale tylko podczas odkształcenia plastycznego i pozostają w nim 

po odjęciu działających sił zewnętrznych. Zaobserwowano ich korelacje z nieliniowościami występującymi na wykresach stałej sieci w funkcji 

sin2. Uwzględnienie ich występowania podczas procedury fitowania naprężeń znacząco zwiększa wartość współczynnika 2 , który świadczy 

o jakości dopasowania.  

 

4. Podziękowania 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Ablacja laserowa jest od wielu lat wykorzystywana w celu oczyszczania powierzchni materiałów oraz osadzania cienkich warstw 

w procesie Pulsed Laser Deposition (PLD). Jednak w ostatnich latach duży nacisk kładzie się na badania powierzchni materiałów po ablacji 

laserowej oraz na kontrolowaną zmianę topografii powierzchni. Oddziaływanie wiązki lasera na materiał prowadzi do zmiany topografii 

i chemii powierzchni, jak również zmiany składu chemicznego, fazowego oraz zmian w mikrostrukturze warstwy wierzchniej. 

Zmodyfikowane powierzchnie mogą mieć duży potencjał jako powierzchnie hydrofobowe, bakteriobójcze oraz powierzchnie materiałów 

stosowanych w różnego rodzaju czujnikach czy urządzeniach fototermicznych. Z kolei zmiana mikrostruktury warstw wierzchnich materiałów 

może poprawić znacząco odporność zmęczeniową materiałów oraz ich odporność korozyjną i erozyjną.  

Próbki ze stali nierdzewnej 316L (20 mm x 20 mm) szlifowano na papierach ściernych do uzyskania chropowatości na poziomie Ra=0,5 

µm. Następnie próbki płukano ultradźwiękowo w acetonie przez 5 minut. Do procesu ablacji laserowej (Nd:YAG) ustawiono następujące 

parametry: gęstość energii: 0,18 J/cm2, częstotliwość impulsów: 10 Hz, długość fali wiązki laserowej: 266 nm. Wykonano 200, 500, 2000, 

10000 i 20000 strzałów na powierzchnię próbki. Następnie dokonano obserwacji powierzchni za pomocą skaningowej mikroskopii 

elektronowej (SEM) oraz zbadano chropowatość i topografię powierzchni przy użyciu mikroskopii sił atomowych (AFM). Ponadto wykonano 

badania odporności korozyjnej stali w roztworze Ringera.  

2. Najważniejsze wyniki 

  
Rys. 1 Obraz SEM powierzchni stali 316L po procesie ablacji laserowej: a) 500 impulsów, b) 10000 impulsów 

 

Obserwacje mikroskopowe wykazały, że powierzchnia próbek po 200 i 500 impulsach laserowych nie uległa przetopieniu i jej morfologia  

przypomina typowy obraz po ablacji laserowej.  Próbki, które były podane oddziaływaniu 2000, 10000 i 20000 impulsów uległy miejscowemu 

przetopieniu i gwałtownemu zakrzepnięciu, co skutkowało silnym rozdrobnieniem mikrostruktury.  

  
Rys. 2 Obraz topografii powierzchni (AFM): a) 500 impulsów, b) 10000 impulsów 

 

Analiza topografii za pomocą mikroskopii sił atomowych potwierdziła, że powierzchnie poddane większej ilości impulsów laserowych 

(>2000) są bardziej rozwinięte na skutek przetopienia, rozprysku materiału i gwałtownego krzepnięcia. Na tak obrobionej powierzchni 

obserwuje się liczne, bardzo drobne krople, występuje więcej nanofałdów, nanorowków itp. Analiza wykazała również, że chropowatość 
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powierzchni zwiększa się wraz ze zwiększaniem się ilości impulsów (do 10000) po czym zmniejsza się (20000 impulsów). 

 

  
Rys. 3 Krzywe polaryzacji (roztwór Ringera): a) 500 impulsów, b) 10000 impulsów 

 

Elektrochemiczne badania korozyjne zostały wykonane w roztworze Ringera. Test dla jednej próbki trwał 12 godzin. Następnie wykonano 

analizę Tafela, która wykazała, że prędkość korozji zwiększa się w przypadku 200 impulsów w stosunku do materiału nieobrabianego 

laserowo, natomiast odporność korozyjna zwiększa się w wraz ze zwiększaniem ilości impulsów laserowych na co wskazuje potencjał 

korozyjny oraz prędkość korozji.  

3. Dyskusja i wnioski 

Badania topografii powierzchni wykazały, że powierzchnie poddane oddziaływaniu mniejszej ilości impulsów laserowych (200, 500) są 

mniej rozwinięte niż powierzchnie, na które oddziaływała większa ilość impulsów. Powierzchnie po 2000, 10000, 20000 strzałach były 

miejscowo przetopione co jest spowodowane zbyt dużą kumulacją energii na powierzchni próbek. Badania korozyjne wykazały, że prędkość 

korozji zmniejsza się wraz z zwiększaniem ilości impulsów laserowych na powierzchnię.  

4. Podziękowania 

Badania do pracy zostały sfinansowane w ramach subwencji WIMiIP: 16.16.110.663 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Masywne szkła metaliczne należą do grupy materiałów metalicznych o wyjątkowych własnościach mechanicznych, fizycznych oraz 

chemicznych wynikających z ich amorficznej struktury. Z tego względu posiadają one szerokie możliwości aplikacyjne i są uważane za 

materiał przyszłości [1]. Główną wadą, która ogranicza ich zastosowanie, jest koszt związany z procesem odlewania zakładającym dużą 

szybkość chłodzenia oraz koniecznością wykorzystywania pierwiastków o wysokiej czystości (niskiej zawartości tlenu). Ten ostatni warunek 

jest niezwykle istotny, gdyż tlen w stopach Zr odpowiada za znaczne pogorszenie zdolności do zeszklenia – tlenki cyrkonu są doskonałymi 

podkładkami do zarodkowania heterogenicznego [2]. Odpowiedzią na postawioną problematykę może być domieszkowanie stopów Zr 

metalami ziem rzadkich, które ze względu na wyższe powinowactwo do tlenu niż pozostałe składniki stopu, są w stanie związać go do mniej 

szkodliwych form [3,4].  

Do badań wykorzystano stop Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 odlany z użyciem Zr o różnej zawartości tlenu (niskiej i wysokiej), który następnie 

domieszkowano Sc, Y, Lu, Gd i Nd. Stopy odlewano do miedzianych form o różnych średnicach techniką odlewania ssącego przy użyciu 

elektrycznego pieca łukowego. Analizę zawartości tlenu wykonano metodą fuzji w osłonie Ar, na podstawie której obliczono stężenie metali 

ziem rzadkich niezbędne do związania całego tlenu w stopie do tlenków typu M2O3 (wariant 2/3). Dodatkowo zbadano wpływ podwójnego 

(wariant 4/3) oraz potrójnego (wariant 6/3) stężenia względem stechiometrycznego. Średnice krytyczne Dc stopów referencyjnych oraz 

domieszkowanych wyznaczono na podstawie mikroskopii świetlnej przy wsparciu dyfrakcji rentgenowskiej. Analizę mikrostrukturalną oraz 

składu chemicznego przeprowadzono przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej. 

2. Najważniejsze wyniki 

Na rysunku 1a przedstawiono wartości średnicy krytycznej stopów referencyjnych oraz domieszkowanych w poszczególnych wariantach. 

W stopie niedomieszkowanym o niższej zawartości tlenu (565 wppm) wartość Dc wyniosła 6 mm, podczas gdy w stopie o wyższym 

zanieczyszczeniu (957 wppm tlenu) nie osiągnięto średnicy krytycznej – na odlewie ⌀3 mm wciąż obserwowano krystaliczne wydzielenia. 

Najlepsze wyniki poprawy zdolności do zeszklenia otrzymano dla wariantu 4/3, osiągając Dc = 6 mm dla Gd i Nd oraz Dc = 9 mm dla Sc, Y 

i Lu. Na rysunku 1b przedstawiono przykładową mikrostrukturę stopu częściowo krystalicznego o średnicy wyższej niż krytyczna. Poza 

amorficzną osnową (jasny kontrast) widoczne są także tlenki (białe wtrącenia) oraz produkty krystalizacji.   

 

Rys. 1. Stop Zr52,5Cu17,9Ni14,6Al10Ti5 domieszkowany metalami ziem rzadkich: a) wpływ Sc, Y, Lu, Gd i Nd na średnicę krytyczną; 

b) mikrostruktura stopu domieszkowanego Lu w wariancie 6/3 o średnicy 10 mm. 

 

3. Dyskusja i wnioski 

Metale ziem rzadkich mogą w skuteczny sposób wiązać tlen w stopach szkłotwórczych, poprawiając w ten sposób ich zdolność do zeszklenia. 

Jednak wpływ poszczególnych pierwiastków nie jest taki sam i jest uzależniony od struktury krystalograficznej tworzących tlenków [4]. 

Przyczyniają się one bowiem również się do zarodkowania heterogenicznego, czego przykładem może być tlenek wewnątrz krystalicznego 

wydzielenia (Rys. 1b). Najlepsze wyniki otrzymano dla Sc, Y oraz Nd, których tlenki krystalizują w układzie regularnym.  
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Problemem stosowania implantów metalowych w chirurgii kostnej jest łatwe tworzenie się biofilmu na ich powierzchni [1]. Jedną  

z możliwości zapobiegania temu niekorzystnemu zjawisku jest wytwarzanie powłok o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych [2]. Celem 

niniejszej pracy było wytworzenie powłok o osnowie chitozanu zawierających olejek z drzewa herbacianego oraz charakterystyka ich 

mikrostruktury, topografii powierzchni, zwilżalności oraz adhezji do podłoża stopu Zr-2,5Nb.  

Powłoki wytworzono metodą osadzania elektroforetycznego z roztworów chitozanu (2 g/l) w alkoholu etylowym z dodatkiem olejku z drzewa 

herbacianego o stężeniach 5, 10, 20, 40 i 80 ml/l. Adhezję powłok do podłoży zbadano za pomocą próby siatki nacięć zgodnie z normą ASTM 

D3359-97. Mikrostrukturę i morfologię powłok analizowano przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej oraz mikroskopii świetlnej, 

zaś topografię powierzchni przy pomocy profilometrii optycznej. Pomiar kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej 

przeprowadzono metodą osadzonej kropli. 

 

2. Najważniejsze wyniki 

Wykazano, że dodatek olejku z drzewa herbacianego do roztworu chitozanu (2 g/l) zmniejsza potencjał dzeta w zakresie pH od 3 do 6  

w stosunku do wartości uzyskanych dla roztworu chitozanu bez dodatku olejku.  Dla każdego z analizowanych roztworów o różnej zawartości 

olejku punkt izoelektryczny uzyskiwano przy wartości pH wynoszącej około 7,5. Analiza ta również pokazała, że potencjalne osadzanie 

powłok będzie zachodzić na katodzie.  

Parametry osadzania powłok zostały dobrane eksperymentalnie poprzez wykonanie prób przy różnych napięciach prądu i czasie oraz badań 

kinetyki osadzania. Na podstawie tych badań określono napięcie (10 V) i czas (5 min) procesu osadzania, przy których uzyskano 

makroskopowo jednorodne powłoki. Stwierdzono, że dodatek olejku nie ma istotnego wpływu na kinetykę procesu osadzania. Jednakże 

wpływał on na gęstość prądu osadzania, która malała wraz ze zwiększeniem stężenia olejku w roztworze. 

Wykazano istotny wpływ stężenia olejku w roztworze do osadzania na adhezję powłok do podłoża. Powłoki osadzone z roztworów 

zawierających 5 i 10 ml/l miały bardzo dużą adhezję do podłoża (największa klasa adhezji 5B). W przeciwieństwie powłoki osadzone  

z roztworów o większych stężeniach olejku miały bardzo małą adhezję do podłoża (klasa adhezji 0B). 

Analiza mikrostruktury pokazała, że powłoki zbudowane były z kropel olejku równomiernie rozmieszczonych w osnowie chitozanu. Średnica 

kropel oraz ich liczba zwiększała się wraz ze stężeniem olejku w roztworze stosowanym do osadzania. 

Powłoki otrzymane z roztworów o małym stężeniu olejku (5 ml/l i 10 ml/l) miały większe rozwinięcie powierzchni od powłok chitozanu  

i niepowleczonego podłoża. Współczynnik rozwinięcia powierzchni ISAD dla niepowleczonego podłoża miał wartość 1,2%, dla powłok 

chitozanu 2%, a dla powłok z olejkiem odpowiednio 4,6% i 7,2%. 

Wykazano, że zarówno powłoka chitozanu, jak i powłoki chitozanu z dodatkiem olejku są hydrofobowe. Kąt zwilżania dla wody wyniósł 105º 

dla powłok chitozanu oraz 93° i 103º odpowiednio dla powłok kompozytowych osadzanych z roztworów zawierających 5 ml/l i 10 ml/l olejku. 

Swobodna energia powierzchniowa wyniosła ok. 28 mN/m dla powłoki chitozanu oraz około 40 mN/m dla powłok z olejkiem. Wartości kąta 

zwilżania otrzymane dla powłok były większe od wartości kąta zwilżania dla stopu Zr-2,5Nb, który wynosił 50°, zaś wartości swobodnej 

energii powierzchniowej były mniejsze od wartości uzyskanej dla stopu, która wyniosła 69 mN/m. 

 

3. Podsumowanie 

Opracowano warunki osadzania elektroforetycznego powłok chitozanu z dodatkiem olejku z drzewa herbacianego na podłożach stopu  

Zr-2,5Nb. Powłoki zbudowane były z kropel olejku równomiernie rozmieszczonych w osnowie chitozanu. Powłoki osadzane z roztworów  

o małych stężeniach olejku miały bardzo dużą adhezję do podłoża, hydrofobowy charakter oraz relatywnie małą swobodną energię 

powierzchniową w porównaniu do podłoża. 

 

4. Podziękowania 

Badania zostały sfinansowane przez AGH (projekt nr 16.16.110.663) 
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Kontrolując asymetrię procesu walcowania  można zmniejszyć gradient naprężenia, ujednorodnić mikrostrukturę oraz rozdrobnić 

ziarno walcowanego metalu [1-4]. Tradycyjnie asymetrię można wywołać różnicując prędkości obwodowe współpracujących ze sobą walców 

roboczych, albo różnicując warunki tarcia lub odprowadzania ciepła z obu walcowanych powierzchni pasma, poziomo wprowadzanego  

do klatki walcowniczej. Bozkaya i Jepson z firmy H.C. Strack Inc. opatentowali sposób wywoływania asymetrii poprzez wprowadzanie 

walcowanego pasma do klatki pod kątem (walcowanie kątowe, ang. tilt rolling) [5] skutkiem czego walcowane pasmo dodatkowo jest 

zginane. Celem obecnej pracy jest charakterystyka efektu kombinowanej metody wywoływania asymetrii (to jest różnicowania średnic 

współpracujących ze sobą walców roboczych oraz walcowania kątowego). 

W niniejszej pracy aluminium gat. AA1050 walcowano symetrycznie oraz asymetrycznie (stosunek średnic walców roboczych 

równy odpowiednio A =1 i 1.2) wprowadzając walcowane pasmo do klatki walcowniczej poziomo ( =0o) i pod kątami  = 10o, 20o i 30o przy 

czym pasmo pochylano w kierunku walca o mniejszej albo o większej średnicy (odpowiednio  >0o i  <0o). Bardzo zbliżone do siebie 

odkształcenia w każdym z sześciu przepustów, nadawane dla poszczególnych wariantów, zapewniały odkształcenie końcowe  =80% redukcji 

grubości. Rejestrowano wartości momentów sił na każdym z walców roboczych oraz wartości siły nacisku walców na walcowany płaskownik. 

Przewalcowane próbki zrekrystalizowano.  Na zgładach wzdłużnych wykonano badania mikrostruktur materiału odkształconego i materiału 

wyżarzanego po odkształceniu. Wyznaczono rozkłady mikrotwardości na grubości przewalcowanych próbek oraz wykonano próby 

rozciągania próbek wyciętych wzdłuż kierunku walcowania z materiału odkształconego oraz z materiału odkształconego  

i zrekrystalizowanego. 

Stwierdzono, że dla A =1 pochylenie walcowanego pasma zmniejsza siłę nacisku walca na walcowany materiał oraz przenosi część 

momentu walcowania na walec w kierunku którego pasmo je pochylone. W przypadku pochylnia pasma w kierunku walca o mniejszej średnicy 

wraz ze wzrostem wartości A moment siły na walcu o mniejszej średnicy maleje a na walcu o większej średnicy rośnie, a siła nacisku walców  

na walcowany materiał rośnie. W przypadku pochylania pasma w kierunku walca o większej średnicy ze wzrostem wartości  siła nacisku metalu 

na walce również rośnie. 

Rozdzielczość pomiarów mikrotwardości nie wystarcza do analizy efektu asymetrii walcowania.  

Przy zachowaniu stałej wartości kąta  ,wzrost wartości współczynnika A w przedziale 1-1.2 zwiększa maksymalne wydłużenie próbek 

wyznaczone w próbie jednoosiowego rozciągania. Dla materiału przewalcowanego przyrost maksymalnego wydłużenia wynosi od około 20%  

dla kąta =10o do ok. 60% dla  =30o.  

              Badania mikrostrukturalne oraz pomiary mikrotwardości wykazały całkowitą rekrystalizację próbki wyżarzonej przez 1h przy 

temperaturze 410oC. Stwierdzono, że dla materiału zrekrystalizowanego po walcowaniu ze stał wartością A, maksymalne wydłużenie 

rozciąganych próbek zwiększa się wraz ze wzrostem kąta pochylania pasma w kierunku walca o mniejszej średnicy do  ok.  24%, 38% i 17% 

 dla asymetrii odpowiednio A=1.0, 1.1 i 1.2.  

        Asymetria procesu walcowania zmienia rozkład momentów sił na współpracujących walcach roboczych oraz wartość siły nacisku 

walców na walcowany materiał. Postuluje się, że efekty te są wywołane poprzez zmianę rozkładu naprężenia ścinającego w kotlinie 

walcowniczej i można je kontrolować różnicując średnice współpracujących walców roboczych i dobierając kąt wprowadzania walcowanego 

pasma do klatki walcowniczej. Postulat ten będzie sprawdzony poprzez symulacje procesu walcowania z wykorzystaniem metody elementów 

skończonych.  Praktycznym efektem asymetrii walcowania jest istotne zwiększenie maksymalnego wydłużenia próbek rozciąganych wzdłuż 

kierunku walcowania. Efekt ten utrzymuje się po całkowitej rekrystalizacji przewalcowanego materiału.  
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Walcowanie asymetryczne polega na wprowadzeniu celowej i kontrolowanej asymetrii procesu uzyskiwanej m.in. poprzez 

zastosowanie różnych prędkości obrotowych walców, średnic, zróżnicowaniu warunków tarcia pomiędzy walcami roboczymi, 

nierównomierne nagrzanie wsadu oraz zmianę kąta podania wsadu. Technologia ta pozwala m.in. na poprawę geometrii 

uzyskiwanych wyrobów (tylko w przypadku przyjęcia odpowiednich parametrów asymetrii), zmniejszenie siły walcowania, 

zmniejszenie ugięcia klatki walcowniczej oraz stosowanie większych odkształceń w jednym przepuście walcowniczym. Do wad 

tego procesu można jednak zaliczyć wyginanie się pasma po wyjściu z kotliny walcowniczej [1-3]. Technologia walcowania 

asymetrycznego stosowana jest również w celu sterowania zmianami w mikrostrukturze i właściwościach mechanicznych 

materiałów. Pozwala m.in. na uzyskanie ultra drobnoziarnistej struktury w przypadku metali o sieci krystalicznej A1. Wynika to 

z obecności dodatkowego odkształcenia ścinającego powstałego na skutek asymetrii procesu. To z kolei przyczynia się do 

powstania złożonego stanu odkształceń, składającego się ze stanu płaskiego odkształcenia i prostego ścinania w kierunku 

walcowania [4]. 

Niniejsze opracowanie stanowi próbę lepszego poznania wpływu asymetrii kinetycznej walcowania (asymetrii wynikającej 

ze zróżnicowania w prędkościach walców), na zmiany w strukturze i właściwościach mechanicznych stali S235JR, przy 

stosunkowo niskiej wartości gniotu (ԑ = 0,15). Próby prowadzono z wykorzystaniem walcarki laboratoryjnej WD-2 

umożliwiającej na wprowadzenie różnicy w prędkościach pomiędzy walcami na poziomie ±50%. Materiałem wejściowym były 

taśmy o wymiarach 2 x 50 x 150 mm (grubość, szerokość, długość). Badania prowadzono przy stałej prędkości liniowej walca 

dolnego wynoszącej 100 mm/s oraz przy zmiennej prędkości walca górnego w zakresie od 67 do 150 mm/s. Uzyskane wyniki w 

postaci przewalcowanych taśm poddano następnie badaniom materiałowym oraz statycznej próbie rozciągania. Na tej podstawie 

określono różnice w strukturze oraz właściwościach mechanicznych stali S235JR w zależności od wielkości asymetrii.    
 

2. Najważniejsze wyniki 

Przykładowe wyniki przeprowadzonych obserwacji mikroskopowych przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Uśrednione wyniki statycznej próby 

rozciągania dla wszystkich próbek przedstawiono natomiast w tabeli 1. 

  
Rys. 1. Struktura stali S235JR w kierunku wzdłużnym w taśmach po walcowaniu bez asymetrii A – wewnątrz materiału, B – przy krawędzi 

materiału 

 

 

 

 

A B 
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Rys. 2. Struktura stali S235JR w kierunku wzdłużnym w taśmach po walcowaniu z asymetrią kinetyczną wywołaną stosunkiem prędkości walca 

górnego do dolnego wynoszącym 1:1,5 A – wewnątrz materiału, B – przy krawędzi materiału 

 

Tabela 1. Wyniki statycznej próby rozciągania   

stosunek 

Vg/Vd 

Vg a0 Rp0,2 Rm A50mm Z 

mm/s mm MPa % 

1:1,5 67 1,65 378,3 387,3 17,6 74,4 

1:1,25 80 1,65 377,3 382,0 15,0 72,1 

1:1 100 1,69 357,7 364,0 24,4 73,1 

1,25:1 125 1,66 370,0 375,5 16,2 70,5 

1,5:1 150 1,66 360,5 380,0 14,4 72,7 

       

Legenda:  

ao – początkowa długość próbki do badań,  

Rp0,2 – umowna granica plastyczności,  

Rm – wytrzymałość na rozciąganie,  

A50mm – wydłużenie procentowe po rozerwaniu,  

Z – przewężenie procentowe przekroju. 

3. Dyskusja i wnioski 

Zaobserwowano brak wyraźnych różnic jakościowych w mikrostrukturze w środku grubości pasma dla zastosowanej wielkości gniotu. 

W badanym przypadku najistotniejsze zmiany wydają się zachodzić w warstwie wierzchniej. Skutkuje to wzrostem właściwości 

wytrzymałościowych przy walcowaniu asymetrycznym a zmniejszeniu właściwości plastycznych. Największe umocnienie materiału uzyskano 

dla stosunku asymetrii 1:1,5. Dodatkowo zaobserwowano spadek grubości taśmy wraz ze wzrostem wielkości asymetrii.    

Podziękowania 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Magnez i jego stopy są materiałami intensywnie badanymi w celu wdrożenia do produkcji przemysłowej na dużą skalę, głównie z powodu 

dobrego stosunku masy do wytrzymałości. Barierą dla szerokiego wykorzystania Mg i stopów Mg w przemyśle jest ich ograniczona 

plastyczność w temperaturze otoczenia. Ta z kolei jest konsekwencją niewystarczającej liczby dostępnych mechanizmów odkształcenia 

wynikającej z heksagonalnej budowy komórki elementarnej oraz silnemu steksturowaniu półwyrobu/wyrobu [1-2]. Skuteczną poprawę 

własności Mg i stopów Mg można osiągnąć poprzez modyfikację składu chemicznego, dodając np. pierwiastki ziem rzadkich powodując 

osłabienie tekstury, poprawę własności wytrzymałościowych oraz plastycznych [3]. Alternatywne podejście zakłada skuteczną poprawę 

plastyczności poprzez silne rozdrobnienie mikrostruktury i aktywację innych niż poślizg czy bliźniakowanie mechanizmów odkształcenia, 

które mogą być związane z poślizgiem po granicach ziarn [4]. Celem badań jest określenie wpływu wielkości ziarna na ewolucję tekstury 

podczas odkształcenia i próba określenia aktywnych mechanizmów odkształcenia. Prace badawcze zostały przeprowadzone dla magnezu 

technicznie czystego (99,95%) o wielkości ziarna w zakresie od 20 µm do poniżej 1 µm. Produkcja materiału do badań została zrealizowana  

w procesie wyciskania współbieżnego. Z wyciśniętych prętów pozyskano próbki do prób wytrzymałościowych (rozciągania i ściskania),  

w których obciążenie zostało przyłożone równolegle do osi pręta tj. do kierunku wyciskania. Materiał wyjściowy (po wyciskaniu) oraz po 

odkształceniu plastycznym, został poddany badaniom strukturalnym (SEM, t-EBSD) oraz pomiarom tekstury z wykorzystaniem 

dyfraktometru rentgenowskiego Bruker D8 Discovery. Figury biegunowe zostały opracowane z wykorzystaniem oprogramowania MTEX. 

2. Najważniejsze wyniki 

Materiał wyjściowy d~5 µm Ściskanie ε~3% Ściskanie εmax~18% Rozciąganie εmax~8% 

 
Materiał wyjściowy d~0.8 µm Ściskanie ε~3% Ściskanie εmax~38% Rozciąganie εmax~10% 

 
 

Rys. 1. Ewolucja tekstury czystego Mg o średniej wielkości ziarna 5 µm (A-D) oraz 0.8 µm (E-H) uzyskana podczas prób jednoosiowego 
ściskania (A-C, E-G) oraz rozciągania (D, H) w temperaturze pokojowej. Tekstura reprezentowana jest przez figury biegunowe (0002). 

3. Dyskusja i wnioski 

Wytworzone materiały cechują się silną teksturą, gdzie większość płaszczyzn bazalnych jest zorientowana równolegle do kierunku wyciskania 

(Rys. 1A, 1E). Podczas rozciągania większość wyjściowej tekstury zostaje zachowana, co sugeruje, że dominującym mechanizmem 

deformacji jest poślizg (Rys. 1D, 1H). Podczas ściskania rotacja płaszczyzn bazalnych w kierunku działania siły wskazuje na intensywne 

bliźniakowanie (Rys. 1C, 1G). Analiza figur biegunowych po maksymalnym odkształceniu oraz badania ewolucji tekstury podczas 

odkształcenia, wskazują na malejącą aktywność bliźniakowania, zwłaszcza w początkowym stadium odkształcenia (Rys. 1B, 1F) wraz  

z malejącą średnią wielkością ziarna.  

4. Podziękowania 
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6. Wprowadzenie i metodyka badań 

Stopy tytanu pomimo licznych zalet są materiałami trudnymi do kształtowania drogą przeróbki plastycznej. Głównymi własnościami 

odpowiadającymi za utrudnione kształtowanie stopów tytanu jest ich struktura krystaliczna, niska przewodność cieplna oraz silny efekt 

egzotermiczny od odkształcenia. Również niewielka różnica wartości pomiędzy granicą plastyczności a wytrzymałością na rozciąganie, 

powoduje znaczne problemy podczas kształtowania tych stopów [1,2]. Stąd też istotnym jest wyznaczenie tzw. okien procesowych, dla 

kształtowania stopów tytanu. Przez to pojęcie można rozumieć zakresu parametrów procesu odkształcenia, który pozwolą na znaczną zmianę 

kształtu elementu przy zachowaniu integralności tych stopów tytanu [3]. 

Stąd też w niniejszej pracy skupiono się na zmianach mikrostrukturalnych zachodzących podczas procesu odkształcenia z różnymi 

prędkościami liniowymi. Symulacje procesu odkształcenia prowadzono na symulatorze Gleeble ściskając próbki przy różnych prędkościach 

liniowych odkształcenia. 

7. Najważniejsze wyniki 

Wykonane badania pozwoliły na uzyskanie krzywych umocnienia badanego stopu, które wskazują na zachodzenie zjawisk umocnienia oraz 

rekrystalizacji dynamicznej w badanych próbkach. Zakresy występowania poszczególnych zjawisk różnią się w zależności od stosowanych 

parametrów przeróbki plastycznej. Efekt związany z występowaniem rekrystalizacji dynamicznej obserwowanej również na zdjęciach 

mikrostruktury. Analiza mikrostruktury ujawniła obecność drobnych podziarn zrekrystalizowanego materiału ulokowanych na granicach 

ziaren pierwotnych w miejscach akumulacji największych odkształceń. Jednocześnie ze względu na charakter procesu spęczania obserwuje się 

znaczną niejednorodność odkształcenia na przekroju poprzecznym każdej z próbek. Obecność nowych podziarn potwierdzono również przez 

badania EBSD. Możliwym jest do zaobserwowania powstawanie większych obszarów o zbliżonej orientacji nowych podziaren wskazujących 

na występowanie tekstury odkształcenia.  

a) b) c) 

   
 

Rys. 1. Mikrostruktura badanego materiału w stanie po odkształceniu, a) prędkość liniowa odkształcenia 0,5 mm/s, b) prędkość liniowa 
odkształcenia 1mm/s, c) mapa orientacji IPF dla 1,26 mm/s 

8. Dyskusja i wnioski 

Odkształcenie próbek z różną prędkością liniową ma wpływ na zjawiska zdrowienia i rekrystalizacji w badanym stopie tytanu β. W zależności 

od intensywności odkształcenia można obserwować różny udział procesu rekrystalizacji dynamicznej w obrębie granic pierwotnych ziarn. 

Silne rozdrobnienie mikrostruktury w tych obszarach ma wpływ na zachowanie materiału podczas odkształcenia stwarzając możliwość do 

ustalenia okna procesowego dla przemysłowego kształtowania tego typu  materiałów. 

9. Podziękowania 
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1. Wprowadzenie i metodyka badań 

Stop EN AW-7075 charakteryzuje się jednymi z najwyższych własnościami wytrzymałościowymi spośród obecnie znanych stopów 

aluminium. Technologia wytwarzania wyrobów wyciskanych z tego materiału jest trudna do opanowania ze względu na wysoki opór 

plastyczny oraz słabą zgrzewalność. Obecnie z powodzeniem wykonuje się próby wyciskania zgrzewającego stopów serii 7XXX, jednak 

dotyczy to stopów pozbawionych dodatku miedzi charakteryzujących się niższą wytrzymałością. Opracowanie technologii wyciskania 

zgrzewającego profili zamkniętych ze stopu EN AW-7075 umożliwiłoby wytwarzanie konkurencyjnych wyrobów na rozwijającym się 

szeroko rozumianym rynku transportowym. W pracy dokonano opracowania wstępnych parametrów wyciskania w warunkach 

półprzemysłowych 3 wybranych wariantów stopu. Składy chemiczne przedstawiono w tablicy 1. 

 

Tablica.1. Skład chemiczny stopów (% wag.) na bazie stopu EN AW-7075 (wg PN-EN 573-3:2013) 

Wariant stopu Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti* Zr 

I 0,08 0,16 1,22 0,00 2,08 0,21 5,14 0,02 0,15 

II 0,08 0,17 2,02 0,00 2,50 0,20 5,94 0,02 0,15 

III 0,11 0,23 1,57 0,00 2,36 0,20 8,02 0,02 0,16 

 

Celem pracy było dobranie optymalnego składu chemicznego oraz opracowanie parametrów procesu wyciskania (takich jak temperatura, 

prędkość wyciskania i współczynnik wydłużenia) pozwalających na uzyskanie profili o zakładanych, wysokich własnościach mechanicznych 

oraz prawidłowej powierzchni. Badania prowadzono w procesie współbieżnego wyciskania (prasa 5MN). Otrzymane wyroby 

scharakteryzowano pod kątem struktury i własności mechanicznych. 

2. Najważniejsze wyniki 

 

Tablica 4. Własności mechaniczne oraz mikrostruktura wybranych wariantów stopu na bazie stopu EN AW-7075 

Wariant 

stopu 
Stan Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] 

Przykładowa mikrostruktura  

Środek Brzeg 

I 

T5* 

561 622 12,9 

  

II 621 697 11,0 

III 679 733 8,9 

I 

T6* 

568 625 12,5 

II 624 692 11,2 

III 686 729 9,1 

*stan T5 – przesycanie na wybiegu prasy, starzenie sztuczne; *stan T6 –wygrzewanie w piecu, chłodzenie wodą, starzenie sztuczne 

 

3. Dyskusja i wnioski 

W temperaturach wyciskania 420 i 440°C dla wszystkich wariantów pręty miały poprawną powierzchnię, natomiast w wyższych temp. dla 

wariantu II i III pojawiły się pęknięcia na gorąco. Nieciągłości w postaci pęknięć na powierzchni o różnej głębokości były obserwowane  

w temperaturach 460, 480 i 500 °C. Efektem tego może być brak możliwości zastosowania wyższych temperatur wyciskania dla tych 

wariantów stopu, chyba że wiązać się to będzie ze zmniejszeniem prędkości wyciskania. Wydłużony charakter ziarn był obserwowany we 

wszystkich analizowanych próbkach. Różnice w wielkości ziarna były widoczne jedynie pomiędzy środkiem a brzegiem pręta. W żadnym ze 

stopów po zastosowaniu różnych temperatur wyciskania oraz obróbek cieplnych nie stwierdzono rozrostu ziarna. Wyciśnięte pręty 

charakteryzują się bardzo wysokimi własnościami wytrzymałościowymi zarówno w stanie T6 jak i T5. Dla kolejnych wariantów składu 

chemicznego obserwuje się wzrost własności wytrzymałościowych oraz spadek plastyczności prętów po obróbce cieplnej na stan T6 oraz T5.  

4. Podziękowania 
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