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WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE BLACH
PO RÓŻNYCH RODZAJACH OBRÓBKI
STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ
Celem artykułu jest analiza wpływu rodzaju obróbki strumieniowo-ściernej na ich właściwości technologiczne.
W wyniku analizy właściwości technologicznych blach stwierdzono, że zastosowanie różnych rodzajów obróbki strumieniowo-ściernej spowodowała istotną zmianę tłoczności blach, wyznaczonej metodami Erichsena i Swifta.
Słowa kluczowe: blacha stalowa, topografia powierzchni, tłoczność

TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF STEEL SHEETS AFTER
DIFFERENT TYPES OF VAPOUR BLASTING
The purpose of the paper was to analyse the effect of the type of vapour blasting on technological properties of steel
sheets. As a result of the analysis of technological properties of sheets it was found that the application of various types
of vapour blasting resulted in a significant change in drawability of sheets, as determined by Erichsen and Swift
methods.
Keywords: steel sheets, surface topography, drawability

1. WPROWADZENIE
Od dawna znane są zależności, w myśl których ze
wzrostem chropowatości Ra ulegają poprawie warunki
tłoczenia blach, ale równocześnie pogarsza się jakość
powierzchni, na skutek powstawania tzw. „skórki pomarańczowej” [1, 2].
Chropowatość powierzchni blach, szczególnie blach
karoseryjnych, istotnie wpływa na podatność tych
blach do tłoczenia, w tym do głębokiego tłoczenia. Doświadczenie zdobyte przy tłoczeniu karoserii samochodów z blach o chropowatości Ra = 0,3÷1,9 μm wykazało,
że najlepszą tłocznością charakteryzowały się blachy
o chropowatości Ra = 0,9÷1,25 μm [3].
W pracy [4] badano wpływ chropowatości powierzchni na podatność taśm stalowych do głębokiego tłoczenia
z zastosowaniem różnych smarów technologicznych.
W wyniku badań stwierdzono, że największe wartości
indeksu Erichsena IE uzyskano dla taśm o chropowatości Ra = 1,0 μm. Największe graniczne współczynniki ciągnienia w próbie Swifta uzyskano dla taśm o najmniejszej chropowatości, a więc odwrotnie niż to miało
miejsce w próbie Erichsena.
Artykuł zawiera wyniki analizy wpływu topografii
powierzchni blach stalowych na ich właściwości technologiczne, oceniane w metodzie Erichsena i Swifta.
Idea pracy polegała na wytworzeniu na blasze topografii powierzchni o zróżnicowanej chropowatości metodami obróbki strumieniowo-ściernej i zbadaniu korelacji
wytworzonych topografii z właściwościami mechanicznymi, technologicznymi i strukturą powierzchni blach
o zmodyfikowanej powierzchni i blach nieobrobionych
(gładkich).

2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU
DO BADAŃ
2.1. DOBÓR MATERIAŁU DO BADAŃ
Materiałem do badań były blachy metalowe ze stali niskowęglowych przeznaczonych do przeróbki plastycznej na zimno oraz ze stali nierdzewnej w gat. H17.
Dla zróżnicowania materiału badań wybrano stale charakteryzujące się różnymi kategoriami tłoczności, tj.
w gatunkach DC03, DC04 i DC05 o grubości 0,8 mm.
Blachy zakupiono w formie arkuszy, które pocięto na
pasy o szerokości 130 mm, stanowiące wsad do obróbki
powierzchniowej i do dalszych badań.
2.2. OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA BLACH
Obróbkę powierzchniową blach wykonano w piaskarce kabinowej stosując jako ścierniwa: piasek kwarcowy,
elektrokorund zwykły i kuleczki szklane. Każde z ww.
mediów ściernych posiadało inne właściwości fizykochemiczne, inną postać oraz granulację, zapewniając
uzyskanie różnej topografii powierzchni [5].

3. TOPOGRAFIA POWIERZCHNI BLACH
Zależnie od zastosowanego ścierniwa uzyskano zróżnicowaną topografię powierzchni blach. Piaskowanie
spowodowało powstanie na powierzchni blach największych wgłębień, kuleczkowanie – zaokrąglonych pików,
a elektrokorundowanie – ostrych pików. Jest to bezpośredni wynik kształtu i wymiarów zastosowanego
ścierniwa.
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Rodzaj zastosowanego ścierniwa wpływa bezpośrednio na wygląd blach po obróbce powierzchniowej
– szczególnie widoczne w przypadku zastosowania
kuleczek szklanych – oraz na wrażenia dotykowe. Powierzchnia blachy po obróbce elektrokorundem stwierdzono, że była „ostra”.

4. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI
TECHNOLOGICZNYCH
Próby technologiczne pozwalają wyznaczyć tłoczność
blachy, wyrażaną za pomocą charakterystycznego dla
danej próby wskaźnika, jak również ocenić wpływ warunków technologicznych tłoczenia na poziom tłoczności blachy wyrażany tym wskaźnikiem.
Badania właściwości blachy w technologicznych próbach symulacyjnych są podstawą oceny ich podatności
do tłoczenia w warunkach przemysłowych. Celem tych
prób jest określenie tłoczności blach w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rzeczywistych operacji
tłoczenia. Ponadto, próby symulacyjne umożliwiają
wyznaczenie cech właściwości plastycznych blach dla
zmiennych warunków technologicznych takich jak:
smarowanie, temperatura, wpływ narzędzi (promienie zaokrągleń, luzy), wpływ sił dociskania itp. Wśród
szeregu stosowanych prób technologicznych najczęściej
wykorzystuje się próby Erichsena oraz próbę miseczkowania wg Swifta.
4.1. PRÓBA ERICHSENA
Próba Erichsena jest jedną z najbardziej znanych
prób stosowaną do oceny tłoczności blach w wielu
krajach. W Polsce jedyną próbą określającą tłoczność
a ujętą przez Polski Komitet Normalizacyjny jest właśnie próba Erichsena [6].
Ocenę tłoczności blach wykonano w Politechnice Śląskiej w Katowicach. Wykonano po 10 pomiarów tłoczności metodą Erichsena dla każdego wariantu gatunku
stali i zastosowanej obróbki powierzchniowej. Na rys. 1
przedstawiono przykładowe zdjęcie blachy po próbie
Erichsena, a na rys. 2 zamieszczono wyniki badań
tłoczności blach bez obróbki powierzchniowej. Jak widać z rys. 2, najniższą tłocznością charakteryzowała się
stal nierdzewna, a najwyższą – zgodnie z przewidywaniami stal H (DC05).

Rys. 2. Tłoczność Erichsena badanych stali bez obróbki
powierzchniowej
Fig. 2. Erichsen index of tested steels with no surface treatment

Rys. 3. Tłoczoność Erichsena badanych stali po po obróbce
elektrokorundem
Fig. 3. Erichsen index of tested steels after treatment with
aloxide

Rys. 4. Tłoczoność Erichsena badanych stali po po obróbce
kuleczkami szklanymi
Fig. 4. Erichsen index of tested steels after treatment with
glass balls

Rys. 1. Przykładowa blacha po próbie tłoczności metodą
Erichsena
Fig. 1. Example of steel sheet after Erichsen test

Na rys. 3–5 przedstawiono wyniki pomiarów tłoczności w zależności od zastosowanej obróbki strumieniowo-ściernej. Jak widać, obróbka powierzchniowa
spowodowała nieznaczne pogorszenie tłoczności blach
stalowych, szczególnie blachy ze stali nierdzewnej. Najbardziej niekorzystnie na tłoczność wpływa stosowanie
jako ścierniwa elektrokorundu zwykłego. Zastosowanie

Rys. 5. Tłoczoność Erichsena badanych stali po po obróbce
piaskiem kwarcowym
Fig. 5. Erichsen index of tested steels after treatment with
quartz sand
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kuleczek szklanych do obróbki powierzchniowej stali
nierdzewnej nie wpłynęło na zmianę tłoczności, pomimo uzyskania całkowicie innej topografii powierzchni
o dużo wyższej chropowatości Sa.
4.2. OCENA TŁOCZNOŚCI METODĄ SWIFTA
Próbę wytłaczania miseczki zalicza się do podstawowych prób tłoczności blach. W próbie tej wyznacza się
najczęściej graniczny współczynnik ciągnienia K, określony stosunkiem największej granicznej średnicy wytłaczanego krążka do wewnętrznej średnicy wytłoczki.
W pracy wykonano po 3 zestawy (każdy składający się
z 3 krążków blachy o różnej średnicy) pomiarów tłoczności metodą Swifta dla każdego wariantu gatunku
stali i zastosowanej obróbki powierzchniowej. Na rys. 6
przedstawiono przykładowe wytłoczki po próbie Swifta, a na rys. 7 zamieszczono wyniki badań granicznego współczynnika ciągnienia K dla blach bez obróbki
powierzchniowej. Jak widać z rys. 7, najniższą głębokotłocznością charakteryzowała się blacha ze stali DC03
(materiał B), a najwyższą – blachy ze stali H i V (DC04
i DC05).

Rys. 8. Graniczny współczynnik ciągnienia badanych stali
po obróbce elektrokorundem
Fig. 8. Limit drawing coefficient of tested steels after treatment with aloxide

Rys. 9. Graniczny współczynnik ciągnienia badanych stali
po obróbce kuleczkami szklanymi
Rys. 6. Przykładowe wytłoczki po próbie miseczkowania
metodą Swifta

Fig. 9. Limit drawing coefficient of tested steels after treatment with glass balls

Fig. 6. Examples of drawpieces after Swift cupping test

Rys. 10. Graniczny współczynnik ciągnienia badanych stali po obróbce piaskiem kwarcowym
Rys. 7. Graniczny współczynnik ciągnienia badanych stali
bez obróbki powierzchniowej

Fig. 10. Limit drawing coefficient of tested steels after treatment with quartz sand

Fig. 7. Limit drawing coefficient of tested steels with no
surface treatment

Na rys. 8–10 przedstawiono wpływ obróbki powierzchniowej na wartości granicznego współczynnika ciągnienia. Podobnie jak w próbie Erichsena, tak i w próbie
miseczkowania najniższe tłoczności uzyskano dla blach
z powierzchnią po obróbce elektrokorundem. Zastosowanie jako ścierniwa kuleczek szklanych spowodowało poprawę głębokotłoczności wszystkich materiałów,
szczególnie stali w gat. DC03. Wpływ piaskowania jest
niejednoznaczny – w materiałach o mniejszej plastyczności piaskowanie poprawia głębokotłoczność, a w materiałach o dużej plastyczności – piaskowanie nie ma
wpływu na wartości współczynnika ciągnienia K.

5. PODSUMOWANIE
W pracy analizowano wpływ topografii powierzchni
blach po obróbce strumieniowo-ściernej na właściwości
technologiczne blach. Oceniano tłoczność wyznaczoną
metodą Erichsena i graniczny współczynnik ciągnienia
K określony metodą miseczkowania wg Swifta.
W wyniku analizy wyników z próby Erichsena stwierdzono, że zastosowana obróbka strumieniowo-ścierna
spowodowała nieznaczne pogorszenie tłoczności blach
stalowych, szczególnie blachy ze stali nierdzewnej.
Najbardziej niekorzystnie na tłoczność wpływa stosowanie jako ścierniwa elektrokorundu zwykłego.
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Podobnie jak w próbie Erichsena, tak i w próbie miseczkowania najniższe wartości współczynnika ciągnienia uzyskano dla blach z powierzchnią po obróbce elektrokorundem. Zastosowanie jako ścierniwa kuleczek
szklanych spowodowało poprawę głębokotłoczności
wszystkich materiałów, szczególnie stali w gat. DC03.
Przeprowadzone badania pokazały, że w przypadku
blach o wysokich właściwościach plastycznych, jakimi
są blachy w gatunkach DC03, DC04 i DC05, zmiana topografii powierzchni nie wpływa znacząco na ich tłoczność mierzoną metodą Erichsena, ale może znacząco
wpływać na zachowanie blachy w warunkach, gdzie
wymagana jest duża głębokotłoczność.
W przypadku blachy ze stali nierdzewnej H17 stwierdzono wyraźny wpływ topografii powierzchni na jej właściwości technologiczne. Zarówno indeks Erichsena jak
i graniczny współczynnik ciągnienia silnie zależały od
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zastosowanego do obróbki powierzchniowej ścierniwa.
Najbardziej niekorzystne okazało się działanie elektrokorundu zwykłego – wystąpiło pogorszenie tłoczności
mierzonej obiema metodami. Z kolei, zastosowanie kuleczek szklanych spowodowało poprawę głębokotłoczności przy niezmiennym indeksie Erichsena.
Dotychczasowe badania koncentrowały się na ocenie
wpływu topografii powierzchni blach przeznaczonych
do głębokiego tłoczenia na uzyskiwane właściwości
technologiczne blach. Biorąc pod uwagę dotychczas
uzyskane wyniki, należałoby w dalszych badaniach
opracować model zmian tłoczności blach w zależności
od wybranych parametrów chropowatości powierzchni.
Publikacja obejmuje wybrane wyniki projektu
naukowego finansowanego przez NCN.
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