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ZASTOSOWANIE MODELU NUMERYCZNEGO
DO ANALIZY PRZEMYSŁOWEGO PROCESU
WALCOWANIA PRĘTÓW
W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego przebiegu przemian fazowych w pręcie ze stali konstrukcyjnej niskowęglowej z mikrododatkiem niobu. Modelowanie obejmowało hipotetyczny proces przemysłowy walcowania i chłodzenia prętów żebrowanych. Model numeryczny wykorzystuje metodę elementów skończonych i równania opisujące kinetykę przemian fazowych. Równania kinetyki uwzględniają wpływ procesu wydzieleniowego oraz
gęstości dyslokacji na postęp przemian fazowych w oparciu o model cząstkowy, stosujący metodę zmiennych wewnętrznych, opisujący zmiany gęstości dyslokacji w trakcie i po odkształceniu, niezależnie w austenicie i w ferrycie. W celu
zaprezentowania możliwości obliczeniowych opracowanego modelu numerycznego dla skali mikro i nano włączono
go do programu El_temp, który wykorzystuje metodę elementów skończonych. Obliczone tą metodą bieżące lokalne
wartości temperatury, naprężenia i odkształcenia po wprowadzeniu do modelu przemian fazowych, dają możliwość
określenia rozkładu ułamka objętości faz w końcowym produkcie.
Słowa kluczowe: stale z mikrododatkiem niobu, model przemian fazowych, obróbka cieplno-plastyczna

THE USE OF NUMERICAL MODEL FOR ANALYSIS
OF THE INDUSTRIAL BAR ROLLING PROCESS
This article gives the results of numerical modelling of phase transformations in a low-carbon niobium microalloyed constructional steel bar. The modelling included the hypothetical industrial rolling and cooling of ribbed bars.
The numerical model uses the finite-element method and equations describing the kinetics of phase transformations.
The kinetics equations took into consideration the influence of the precipitation process and dislocation density on the
progress of phase transformations based on a partial model, which uses the internal-variable method and describes
changes in dislocation density during and after the deformation, independently for austenite and ferrite. In order
to present its calculation capabilities for micro- and nanoscale, the developed numerical model was included into
El_temp software, which uses the finite-element method. The current local temperature, stress and deformation values
calculated by this method after the introduction into the model of phase transformation provide an opportunity to
determine the distribution of phase volume fracture in the final product.
Key words: niobium microalloyed steels, model of phase transformation, thermomechanical treatment

1. WSTĘP
Modelowanie wieloskalowe odbywa się na trzech poziomach: makro, mikro i nano. Ogólny przykład konstrukcji modelu wielkoskalowego przedstawiony jest na
rys. 1. W skali makro stosowana jest metoda elementów
skończonych, mikro opisuje zjawiska zachodzące w pojedynczych lub kilku sąsiednich ziarnach, natomiast
skala nano opisuje procesy na poziomie atomowym [1].
Konwencjonalne modele przemian fazowych (skala mikro) dają średnie wartości parametrów mikrostruktury
w danym wyrobie. Połączenie równań opisujących kinetykę przemiany z rozwiązaniami metodą elementów
skończonych daje możliwość przewidywania postępu
przemiany w każdym punkcie analizowanego wyrobu.
Korzyści z łączenia metody elementów skończonych z
modelem przemiany fazowej są podwójne. Po pierwsze,

bieżące lokalne wartości temperatury obliczone metodą elementów skończonych są użyte w modelu przemian fazowych. W rezultacie podejście to umożliwia
określenie rozkładu ułamka objętości faz i innych parametrów mikrostruktury w końcowym produkcie. Po
drugie, w modelu przemiany fazowej obliczane jest ciepło utajone przemiany, które jest użyte do modyfikacji
pola temperatury w MES. W konsekwencji takie połączenie może być rozważane jako złożony wieloskalowy
model cieplno-mechaniczno-mikrostrukturalny (rys. 2)
[1, 2]. Pełny opis opracowanego numerycznego modelu
wieloskalowego, opisującego kinetykę przemian fazowych oraz zależność naprężenia uplastyczniającego od
ułamka faz w strukturze dla stali z mikrododatkiem
niobu przedstawiono w pracach [3–6]. Niniejszy artykuł zawiera wyniki obliczeń zmian temperatury oraz
rozkładu faz w strukturze stali, które otrzymano w wy-
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σi – intensywność naprężenia, która jest równa
naprężeniu uplastyczniającemu σp,
– prędkość odkształcenia objętościowego,
fo o
τ – wektor naprężenia brzegowego.
Model mechaniczny połączony jest z cząstkowym
równaniem transportu ciepła:
V (kc VT) + Qt = c p t 2T
2t

(2)

Rys. 1. Schemat modelu wieloskalowego do przewidywania zmian mikrostruktury [1]

gdzie:
kc – przewodność cieplna,
Qt – prędkość generowania ciepła w wyniku przemiany fazowej lub odkształcenia plastycznego,
cp – ciepło właściwe.

Fig. 1. Diagram of multi-scale model for predicting changes in microstructure [1]

2.2. MODEL REOLOGICZNY
W celu identyfikacji modelu naprężenia uplastyczniającego dla ferrytu i austenitu w niniejszej pracy wykorzystano funkcję [9]:
b
b
v p = 3 ;WK0 fn exp c m + (1 - W) Ksat exp c sat mE^ 3 fo hm (3)
T
T
W = exp (- R0 f)

(4)

gdzie: m, n, R0, K0, Ksat, βsat, β – współczynniki,
ε – odkształcenie,
Rys. 2. Schemat modelu cieplno-mechaniczno-mikrostrukturalnego opartego na metodzie elementów skończonych
[1]
Fig. 2. Diagram of thermal-mechanical-microstructural
model based on the finite-element method [1]

niku włączenia opracowanego modelu numerycznego
dla skali mikro do programu El_temp opartego na metodzie elementów skończonych. Opracowany w AGH
program El_temp, którego podstawy teoretyczne podano w [7], wykorzystuje MES do obliczenia temperatury
w każdym węźle siatki.

2. OPIS OPRACOWANEGO MODELU
NUMERYCZNEGO
2.1. METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
Metoda elementów skończonych znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu problemów fizycznych, które
są opisane równaniami różniczkowymi cząstkowymi
wraz z odpowiednimi warunkami brzegowymi. W inżynierii materiałowej metoda ta wykorzystywana jest
między innymi do symulacji płynięcia metalu, dyfuzji
oraz wymiany ciepła w odkształcanych materiałach.
W niniejszej pracy zastosowano cieplno-mechaniczne
sztywno-plastyczne rozwiązanie MES, które jest najbardziej skuteczne dla dużych odkształceń plastycznych. Szczegóły tego rozwiązania podane są w pracy
[8]. W części mechanicznej modelu stosuje się zasadę
ekstremum. Poszukiwane rozwiązanie minimalizuje
funkcjonał, który dany jest równaniem:

#

J=
gdzie:

o

^vi fo + mfo oh dV -

T

# x vdS

t

St

(1)

ε& – prędkość odkształcenia,
T – temperatura [K].

2.3. MODEL PRZEMIAN FAZOWYCH
Wykorzystane w badaniach modele przemian fazowych (ferrytycznej, perlitycznej i bainitycznej) składają
się z różniczkowych równań opisujących okres inkubacyjny i kinetykę danej przemiany. Koncepcja tego rozwiązania opisana jest w pracy Suehiro i in. [10], a jego
numeryczna implementacja w pracach [2, 11, 12].
W tym modelu obliczenia postępu przemiany ferrytycznej rozpoczynają się w temperaturze Ae3. Współczynniki dla austenitu odkształconego i nieodkształconego
w tym modelu obliczone zostały za pomocą analizy odwrotnej dla prób dylatometrycznych. Opis rozwiązania
odwrotnego przedstawiony jest w pracy [2]. Poszczególne równania modelu dla przemiany ferrytycznej
w ogólnej postaci podane są poniżej.
– okres inkubacyjny dla przemiany ferrytycznej:
x1
x
exp ` 2 j
RT
(Ac3 - T) x
– ułamek objętości ferrytu
(zarodkowanie i rozrost)
0, 75
dX f
0, 25 0, 75 0, 25
1
(1 - X f )
= x5 S G I ; ln c
1 - X f mE
dt
xf =

3

(wysycenie miejsc zarodkowania)
dX f
6 G (1 - X )
= x4
f
Dc
dt

(5)

(6)

(7)

Powierzchnia względna granic ziarn austenitu S –
parametr związany z wielkością ziarna opisany za pomocą zależności:
S = 6 [1/m]
d

(8)

– prędkość wzrostu (równanie Zenera-Hillerta obliczone na podstawie metody Kaufmana):
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V= 1
2rp

DCc

Cca - Cc
Cc - Ca

(9)

– częstotliwość zarodkowania
I = T- 0, 5 DCc exp c

x6 109
m
RTDG

(10)

– promień krzywizny rosnącej fazy
rp =

k3 DCc (Cc - C0) 0, 5
t
(Cc - Ca)( C0 - Ca)
0, 5

(11)

– maksymalna zawartość ferrytu w stali
C - C0
X f0 = ca
Cca - Ca

(12)

– zawartość węgla w ferrycie jeśli (T > Ac1) wówczas:
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delu wybrany został hipotetyczny proces przemysłowy
walcowania i chłodzenia pręta żebrowanego o przekroju poprzecznym, którego ćwiartkę przedstawiono na
rys. 3. Warunki brzegowe zastosowane do modelowania
pozwalają na wykorzystanie przedstawionego hipotetycznego procesu walcowania również do rzeczywistego
procesu przemysłowego.
Celem artykułu było pokazanie możliwości obliczeniowych opracowanego modelu ale uzyskane wyniki
nie były porównywane z rzeczywistym procesem. Na
wygenerowanej przez program siatce elementów skończonych zaznaczono punkty (rys. 3), w których przedstawiono wyniki obliczeń zmian temperatury oraz
ułamka objętości ferrytu oraz perlitu i bainitu.

CD = -0,0254572843 + 0,0001632739027TC +
-7
– 1,506237491·10 TC2
w przeciwnym razie:
CD = 0,1035280485 – 0,0003864943838TC +
-7
+ 3,665412961·10 TC2

(13)

– zawartość węgla w austenicie na granicy faz γ – α
Cca = C0 - 0, 003226665687DT + 1, 420118906 $ 10- 5 DT2
(14)
– zawartość węgla w austenicie na granicy γ-cementyt
CcFe C = 0, 002677141257TC - 1, 207055804
3

(15)

gdzie:
t – czas od rozpoczęcia przemiany,
Dγ – wielkość ziarna austenitu,
S – powierzchnia właściwa ziarna,
V – prędkość przemieszczania się frontu przemiany,
T – temperatura [K],
R – stała gazowa,
I – częstość zarodkowania,
x1, ..... x6 – współczynniki,
DCc – współczynnik dyfuzji węgla w austenicie,
d – średnia średnica ziarna austenitu,
Cγ – zawartość węgla w austenicie,
ΔT – przechłodzenie w stosunku do Ac3,
C0 – zawartość węgla w stali.
Pełny model przemian fazowych, obejmujący pozostałe przemiany zachodzące w stalach, opisany jest
w literaturze [10]. W pracy [12] podano wyniki identyfikacji współczynników dla tego modelu dla stali z mikrododatkiem niobu z wykorzystaniem metody obliczeń
odwrotnych.

3. WYNIKI SYMULACJI
3.1. METODYKA SYMULACJI
Obliczenia przeprowadzono dla stali z mikrododatkiem niobu o składzie chemicznym podanym w tablicy 1. Do przeprowadzenia testów numerycznych mo-

Rys. 3. Siatka elementów skończonych dla ćwiartki przekroju pręta
Fig. 3. Finite-element network for a quarter of the bar
cross-section

Pręt chłodzono swobodnie w powietrzu przez 3 s,
następnie sprężonym powietrzem od dołu i od góry
przez 5 s i ponownie swobodnie w powietrzu. Na rys. 3
strzałkami zaznaczono kierunek nawiewu powietrza
pod ciśnieniem. Przyjęcie takiego schematu chłodzenia powoduje, że układ ma dwie osie symetrii i dlatego
wystarczające było analizowanie ¼ przekroju poprzecznego pręta. Pozwoliło to na skrócenie czasu obliczeń
MES. Współczynnik wymiany ciepła dla chłodzenia
sprężonym powietrzem przyjęto 2000 W/m2·K. Chłodzenie bocznych powierzchni było coraz mniej intensywne w miarę oddalania się od punktu A i w punkcie E współczynnik wymiany ciepła osiągał wartość
800 W/m2·K. Dla chłodzenia swobodnego w powietrzu
współczynnik wymiany ciepła obliczono z równań dla
konwekcji i promieniowania, patrz np. [8]. Do obliczeń
wartość współczynnika wymiany ciepła przyjęto 200
W/m2·K.

Tablica 1. Skład chemiczny stali z mikrododatkiem niobu użytej do obliczeń, % masowe
Table 1. Chemical composition of niobium microalloyed steel used in calculations, % by mass
C
0,082

Mn
1,1

Si
0,21

P
0,013

S
0,004

Cr
0,03

Ni
0,03

Cu
0,04

Al
0,055

V
0,004

Nb
0,04

N
0,005
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W pierwszym analizowanym przypadku ostatni
przepust wykonano w wyższej temperaturze niż drugi
przedstawiony poniżej proces. W konsekwencji rekrystalizacja statyczna zakończyła się na całym przekroju
o
poprzecznym w temperaturze 880 C i od tej temperatury prowadzono symulacje regulowanego chłodzenia.
Na rys. 4 przedstawiono wyniki symulacji przebiegu
przemiany w punktach A – E (punkty zaznaczono na

rys. 3). W obliczeniach przyjęto wielkość ziarna 30 μm.
Udział ułamka objętości ferrytu, perlitu i bainitu zależy od położenia punktu na przekroju poprzecznym.
Z rys. 4 wynika, że udział ferrytu maleje ze wzrostem
szybkości chłodzenia i stabilizuje się w temperaturze
końca przemiany austenitu w ferryt. Analizując obszar przy powierzchni pręta (rys. 4a) widać, że w początkowym etapie udział zawartości ferrytu i bainitu
wyraźnie wzrasta przy chłodzeniu z szybkością około

a)

b)

c)

d)

3.2. WYNIKI OBLICZEŃ

e)

Rys. 4. Wyniki obliczeń zmian ułamków objętości ferrytu,
perlitu i bainitu w pięciu punktach (A – E) na przekroju
poprzecznym pręta dla austenitu zrekrystalizownego
Fig. 4. Calculation results of changes in ferrite, pearlite
and bainite volume fractures in five points (A – E) on the
bar cross-section for recrystallised austenite
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o

100 C/s w zakresie temperatur 800–500 C, zaś w punko
cie E (rys. 4e) przy chłodzeniu z szybkością ok. 60 C/s
(w porównaniu z rys. 4a) następuje wzrost zawartości
perlitu. W osi pręta (rys. 4c) w etapie początkowym nie
powstaje struktura perlityczna, co wynika z wolnego
odprowadzania ciepła. W późniejszym etapie, w którym temperatura osiąga wartość początku przemiany
austenityczno-perlitycznej udział perlitu wzrasta na
całym przekroju pręta z tą samą prędkością.
Rozkład ułamka objętości ferrytu na przekroju poprzecznym pręta po ochłodzeniu do temperatury otoczenia przedstawiono na rys. 5. Na zdecydowanej większości przekroju poprzecznego zawartość ferrytu jest
w przedziale 0,7–0,8. Tylko warstwy przypowierzchniowe od strony chłodzonej powietrzem pod ciśnieniem
mają obniżoną zawartość ferrytu, ponieważ powstaje
tam również bainit.
Rys. 6. Wyniki obliczeń zmian ułamków objętości ferrytu,
perlitu i bainitu w punkcie A na przekroju poprzecznym
pręta dla austenitu odkształconego ε = 0,2 (linia przerywana) i austenitu nieodkształconego (linia ciągła)
Fig. 6. Calculation results of changes in ferrite, pearlite
and bainite volume fractures in point A on the bar crosssection for deformed austenite ε = 0.2 (break line) and nondeformed austenite (solid line)

widać, że podczas gwałtownego spadku temperatury
o
(szybkość chłodzenia w zakresie temperatur 800–500 C
o
wynosi 100 C/s) występuje przemiana ferrytyczna,
przemiana perlityczna w pomijalnie małym zakresie
oraz przemiana bainityczna. W przypadku austenitu
odkształconego (linia przerywana) czas do rozpoczęcia
wydzielania (okres inkubacyjny) ferrytu i bainitu jest
krótszy w stosunku do austenitu nieodkształconego
(linia ciągła). W konsekwencji temperatura początku
tworzenia się ferrytu i bainitu z austenitu odkształconego jest wyższa w porównaniu z austenitem nieodkształconym.
Rys. 5. Wyniki obliczeń rozkładu ułamka objętości ferrytu na przekroju poprzecznym pręta nieodkształconego.
Dopełnieniem do 100% jest perlit i/lub bainit
Fig. 5. Calculation results of distribution of ferrite volume
fracture on the non-deformed bar cross-section. Pearlite
and/or bainite are a complement of 100%

W drugim analizowanym przypadku, ostatni przepust założono w niższej temperaturze niż pierwszy
i rekrystalizacja statyczna została zatrzymana przez
wydzielenia węglikoazotków. Symulacje regulowanego
chłodzenia dla tego pręta prowadzono również od temo
peratury 890 C, uwzględniając nierównomierny rozkład
odkształcenia austenitu na przekroju poprzecznym, obliczony programem MES. Odkształcenie, zmieniało się
od 0,4 w osi pręta do 0,6 przy jego powierzchni.
Na rys. 6 przedstawiono wyniki obliczeń dla punktu A, przy czym dla poprawy przejrzystości rysunku
skalę czasu rozciągnięto w stosunku do rys. 4. Wyniki
dla pozostałych analizowanych punktów były podobne.
W porównaniu z rys. 4 występowało przyspieszenie
rozpoczęcia przemiany ferrytycznej i w konsekwencji zmniejszała się wielkość ziarna ferrytu natomiast
zmiana ułamków objętości faz była niewielka, dlatego
nie zamieszczono tych rysunków w artykule.
Analizując obszar przy górnej powierzchni pręta dla
austenitu odkształconego i nieodkształconego (rys. 6)

4. PODSUMOWANIE
Dzięki połączeniu modelu numerycznego z programem El_temp, który wykorzystuje metodę elementów
skończonych, możliwa była analiza zmian ułamków objętości składników strukturalnych w wybranych punktach na przekroju poprzecznym pręta dla austenitu
odkształconego i nieodkształconego. Model ten opisuje
postęp przemian fazowych w każdym węźle siatki elementów, wykorzystując bieżące, lokalne wartości temperatury i odkształceń obliczane w programie MES.
Wykonano symulacje zmiany temperatury i przebiegu
przemiany w wybranych punktach. Na przekroju poprzecznym pręta otrzymano zmiany ułamka objętości
składników strukturalnych stali. Otrzymane wyniki
z modelu zgadzają się jakościowo z danymi doświadczalnymi opisanymi w literaturze [13], tzn. że odkształcenie austenitu skraca czas inkubacyjny i przyspiesza
zarodkowanie ferrytu. W badanym zakresie (ε = 0,2)
odkształcenie wpływa w niewielkim stopniu na końcowy ułamek objętości składników strukturalnych.
Przeprowadzone symulacje wykazały również, że
szybkość chłodzenia wpływa na udział ułamków objętości faz. W obszarze przy powierzchni pręta (punkty A
i E), gdzie odprowadzanie ciepła jest znacznie szybsze
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w porównaniu ze środkiem pręta (B, C, D), udział ferrytu maleje ze wzrostem szybkości chłodzenia. Udział
bainitu wzrasta szybciej przy powierzchni gdzie szybkość chłodzenia jest największa.

Prace IMŻ 4 (2010)

Praca wykonana w ramach projektu AGH nr
11.11.110.856.

LITERATURA
1. Niżnik B.: Wieloskalowy numeryczny model przemiany austenit ferryt uwzględniający wpływ wydzieleń węglikoazotków
niobu, Praca Doktorska, 2008, AGH Kraków.
2. Pietrzyk M., Kuziak R., Kondek T.: Physical and numerical
modelling of plastic deformation of steels in two-phase region,
Mat. Konf. MWSP, Chicago, 2003, s. 209-220.
3. Niżnik B, Pietrzyk M.: Rheological model for microalloyed
steel in the two-phase region of temperatures, accounting for
the influence of deformation and precipitation on the phase
transformation, Acta Metallurgica Slovaca, t. 13, 2007, nr. 2,
s. 179-189.
4. Niżnik B., Pietrzyk M., Kuziak R.: Fizyczna i numeryczna
symulacja odkształcania stali z mikrododatkiem niobu w zakresie dwufazowym, Konf. FiMM 2005, Warszawa, Prace
Naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria: Mechanika,
z. 207, 2005, s. 7–12.
5. Niżnik B., Adrian H., Pietrzyk M., Kuziak R.: Modelowanie przemian fazowych w stalach z mikrododatkiem niobu z uwzględnieniem wpływu wydzieleń węglikoazotku,
XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej: SIM 2005, AGH, Kraków 2005, s. 491–498.
6. Gawąd J., Niżnik B., Kuziak R., Pietrzyk M.: Validation of
multi-scale model describing microstructure evolution in
steels, Steel Research International, t. 79, 2008, s. 652–659.

7. Pietrzyk M., Kuziak R.: Coupling the thermal-mechanical
finite-element approach with phase transformation model for
low carbon steels, Mat. 2 Konf. ESAFORM on Material Forming, ed., Covas J., Guimaraes, 1999, 525-528.
8. Lenard J.G., Pietrzyk M., Cser L.: Mathematical and physical
simulation of the properties of hot rolled products, Elsevier,
1999, Amsterdam.
9. Gavrus A., Massoni E., Chenot J.L.: An inverse analysis using
a finite element model for identification of rheological parameters, Mat. Konf. Metal Forming’96, ed. Pietrzyk M., Kusiak
J., Hartley P., Pillinger I., J. Mat. Proc. Techn., t. 60, 1996,
s.447–454.
10. Suehiro M., Senuma T., Yada H., Sato K.: Application of mathematical model for predicting microstructural evolution to
high carbon steels, ISIJ Int., t. 32, 1992, s. 433–439.
11. Kondek T., Pietrzyk M.: Identyfikacja modeli przemian fazowych w stalach na podstawie próby dylatometrycznej przy
stałej prędkości chłodzenia, Informatyka w Technologii Materiałów, t. 2, 2002, s. 65–80.
12. Pietrzyk M., Kuziak R.: Development of the constitutive law
for microalloyed steels deformed in the two-phase range of
temperatures, Steel GRIPS, nr. 2, 2004, s. 465–470.
13. Essadiqi E., Jonas J.J.: Effect of deformation on the austeniteto-ferrite transformation in a plane carbon and two microalloyed steels, Metall. Trans A, t. 19A, s. 417-426.

Recenzent: Prof. dr hab. Roman Kuziak

