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ZMODYFIKOWANY TEST HOLE EXPANSION
W artykule przedstawiono propozycjú modyÞkacji testu Hole Expansion w ten sposób by moľliwy byđ pomiar wskaļnika HE na taħmach stalowych o szerokoħci 50mm obrabianych cieplnie w symulatorze Gleeble 3800. Zaprojektowano
i wykonano oprzyrzædowanie , które wspóđpracujæc z maszynæ wytrzymađoħciowæ Zwick Z250 umoľliwia wyznaczenie
wskaļnika HE na zmodyÞkowanych próbkach taħm stalowych. Pomiary wskaļnika HE przeprowadzone na taħmach
ze stali DP potwierdziđy przydatnoħè opracowanego testu badawczego.
Sđowa kluczowe: Test Hole Expansion, stal DP, ferryt, bainit, martenzyt, wskaļnik HE

MODIFIED HOLE EXPANSION TEST
This article presents the proposal for modiÞcation of the Hole Expansion test so that HE index measurements are
possible on steel strips of 50mm in width after heat treatment with Gleeble 3800 simulator. The tooling which can
operate with Zwick Z250 testing machine to allow the determination of HE index on modiÞed steel strip test pieces
was designed and made. The HE index measurements taken on DP steel strips have conÞrmed the suitability of the
developed research test.
Keywords: Hole Expansion test, DP steel, ferrite, bainite, martensite, HE index

1. DOSTOSOWANIE PRÓBY HOLE
EXPANSION DO BLACH OBRABIANYCH
CIEPLNIE W SYMULATORZE GLEEBLE
3800
Próba technologiczna rozwierania otworu HE (z ang.
Hole Expansion) jest powszechnie stosowana w badaniach blach cienkich ze stali typu AHSS (Zaawansowane stale o wysokiej wytrzymađoħci) [1–16]. Próbú HE
wykonuje siú za pomocæ urzædzeē skonstruowanych
specjalnie do tego celu. Procedura przeprowadzenia
badaē jest opisana w normie ISO/DIS 16630 [17]. Zgodnie z warunkami tej normy próbka do badaē ma postaè kræľka lub kwadratu o ħrednicy lub boku 100 mm
z centralnym otworem o ħrednicy 10,00 mm. Próbka
podczas próby umieszczona jest miúdzy dwoma pođówkami matrycy dociħniútymi siđownikiem hydraulicznym siđæ wywođujæcæ naprúľenie ħciskajæce mieszczæce
siú w przedziale 10÷30 MPa.
W otwór próbki wciskany jest cylindryczny stempel
z zakoēczeniem stoľkowym. W trakcie próby obserwuje siú krawúdļ powiúkszanego otworu w celu zidentyÞkowania momentu, w którym powstajæ púkniúcia.
W chwili, kiedy wielkoħè púkniúcia jest porównywalna
z gruboħciæ blachy, operator zatrzymuje ruch stempla
i eksperyment uwaľa siú za zakoēczony. Po zakoēczonym eksperymencie mierzy siú ħrednicú powiúkszonego
otworu i wyznacza wskaļnik HE ze wzoru (1):
HE =

Dk - D0
$ 100%
D0

(1)

gdzie:
D0 – ħrednica poczætkowa otworu
Dk – ħrednica koēcowa otworu
W Instytucie Metalurgii Ľelaza prowadzone sæ badania dotyczæce technologii ciægđego wyľarzania blach

cienkich ze stali typu AHSS, których najwaľniejszym
celem jest opracowanie parametrów cykli temperaturowych powodujæcych uzyskanie optymalnych wđaħciwoħci mechanicznych oraz technologicznych, do których
zalicza siú wskaļnik HE, poniewaľ charakteryzuje on
podatnoħè pasma do wywijania krawúdzi.
Badania symulacyjne procesu ciægđego wyľarzania stali AHSS prowadzone sæ na taħmach stalowych
o ustalonej szerokoħci 50 mm, wynikajæcej z moľliwoħci symulatora Gleeble. Uniemoľliwia to wykonanie
standardowych próbek do testu Hole Expansion, jak
równieľ wykorzystania dostúpnych urzædzeē komercyjnych przystosowanych do tego testu.
Z tego powodu opracowano wđasnæ metodykú próby
Hole Expansion na zmodyÞkowanych próbkach o ħrednicy 50 mm i centralnie umieszczonym otworze o ħrednicy 5,00 mm. ModyÞkacja stempla stoľkowego sđuľæcego do rozwierania otworu polegađa na zmniejszeniu
jego ħrednicy w czúħci cylindrycznej do 25,00 mm. Kæt
rozwarcia stoľka wynosi 60°. Stal NC11LV, z której
wykonano stempel obrobiono cieplnie w celu uzyskania twardoħci 58HRC. W pierwszym etapie pracy zaprojektowano i wykonano niezbúdne oprzyrzædowanie
sđuľæce do wybijania otworów w próbce. Wykonano
cztery matryce pomocnicze, oraz stempel, którym wybijano otwory o ħrednicy 5,00 mm. W osi matrycy górnej znajdowađ siú otwór o ħrednicy 5,01 mm, natomiast
w dolnych matrycach pomocniczych ħrednice otworów
byđy zróľnicowane i wynosiđy odpowiednio: 5,10; 5,15
i 5,20 mm (Rys. 1 ).
Przygotowany w ten sposób zestaw matryc dolnych
umoľliwiađ uzyskiwanie w procesie dziurowania róľnych wartoħci wspóđczynnika luzu w wybijanych otworach. Wartoħè wspóđczynnika luzu C w procesie dziurowania otworów w próbkach obliczano posđugujæc siú
wzorem (2):
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w ksztađcie prostopadđoħcianu z umieszczonæ w czúħci
centralnej cylindrycznæ komoræ, w której moľliwe jest
zainstalowanie oħwietlenia diodowego oraz umieszczenie kamery cyfrowej sprzúľonej z komputerem, by
na jego monitorze obserwowaè proces powstawania
i rozwoju púkniúè na obrzeľu otworu, którego ħrednica
jest powiúkszana w trakcie procesu wciskania stempla
stoľkowego. Na rys. 2 przedstawiono czúħci skđadowe
ukđadu do wyznaczania wskaļnika HE obejmujæce:
dwuczúħciowæ matrycú oraz stempel stoľkowy. W górnej czúħci rysunku widoczna jest próbka z centralnie
umieszczonym otworem, który jest rozwierany podczas
wykonywania testu HE.

Rys. 1. Oprzyrzædowanie do wybijania otworów (stempel
i stabilizator ) oraz górna i dolna czúħè matrycy pomocniczej
Fig. 1. Tooling for punching holes (stamp and stabiliser)
and the upper and bottom part of auxiliary die block

C=

Dd - D g
$ 100%
2t

(2)

gdzie:
C – wspóđczynnik luzu
Dd – ħrednica otworu w matrycy dolnej
Dg – ħrednica otworu w matrycy górnej
t – gruboħè blachy

Rys. 2. Matryca do realizacji testu HE oraz stempel stoľkowy
Fig. 2. Die block for HE test and conical stamp

2. OPERACJA WYBIJANIA OTWORÓW
W PRÓBCE
Próbkú w postaci kræľka o ħrednicy 50 mm umieszczano pomiúdzy matrycami pomocniczymi, a cađoħè pođæczono specjalnym pierħcieniem centrujæcym zapewniajæcym osiowe ustawienie obu otworów. Do otworu
w górnej matrycy o ħrednicy 5,01 mm wprowadzono
stempel o ħrednicy 5,00 mm. Komplet matryc pomocniczych wraz z próbkæ i stemplem umieszczano miúdzy górnæ a dolnæ czúħciæ matrycy gđównej (tzn. tej na
której realizowany byđ test HE), które skrúcono za pomocæ szeħciu ħrub M16 klasy wytrzymađoħciowej 10.9
momentem siđy wynoszæcym 150 Nm. W próbce wybijano otwór metodæ dynamicznæ poprzez oddziađywanie
na stempel stalowym walcem posiadajæcym energiú
potencjalnæ wynoszæcæ 500 J.

3. STANOWISKO DO PRZEPROWADZANIA
PRÓBY HOLE EXPANSION
W skđad podstawowych elementów stanowiska badawczego do realizacji próby HE wchodzæ nastúpujæce
elementy (rys. 1):
– Matryca dolna;
– Matryca górna;
– Stempel stoľkowy.
Badana próbka jest umieszczona w zagđúbieniu matrycy dolnej, a nastúpnie dociskana cylindrycznym
wystúpem znajdujæcym siú w matrycy górnej. Pođówki matrycy skrúcono szeħcioma ħrubami M16 klasy
10.9 momentem siđy równym 80 Nm. Obie czúħci matrycy pođæczone sæ ze sztywnæ metalowæ konstrukcjæ

Rys. 3. Widok ukđadu pomiarowego do wyznaczania wspóđczynnika HE zainstalowanego na trawersie maszyny wytrzymađoħciowej Zwick Z250
Fig. 3. View of the measuring system for determination of
HE index, installed on the connecting link of testing machine Zwick Z250
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Matrycú wraz z próbkæ oraz oprzyrzædowaniem pomocniczym umieszczono na trawersie maszyny wytrzymađoħciowej Zwick Z250 (rys. 3). W górnym nieruchomym uchwycie maszyny zamocowano stempel stoľkowy, który byđ skierowany ostrzem w dóđ. Powierzchnia
stoľka przed rozpoczúciem testu pokryta byđa olejem
klasy SAE 80W/90. W kolejnym etapie przygotowania do realizacji testu HE przeprowadzono centrowanie stoľka stempla wzglúdem otworu znajdujæcego siú
w próbce. Próbka zainstalowana w matrycy przemieszczana jest w górú z prúdkoħciæ wynoszæcæ 0,1 mm/s. Powoduje to wciskanie stempla w otwór i w nastúpstwie
wywijanie kođnierza otworu i powiúkszanie jego ħrednicy.
Prowadzone obserwacje rozwieranego kođnierza
w trakcie testu HE pozwoliđy na stwierdzenie, ľe púkniúcia pojawiajæ siú wówczas, gdy wartoħè przesuniúcia
pđaszczyzny próbki wzglúdem stoľkowego stempla wynosi okođo 4 mm.
Wystúpowanie pierwszych púkniúè na kođnierzu
otworu stwierdzono po 40 sekundach testu, kolejne obserwacje prowadzono co 5 s.
Próbú przerywano wówczas kiedy wielkoħè púkniúcia
na kođnierzu byđa porównywalna z gruboħciæ blachy.
Nastúpnie mierzono ħrednicú powiúkszonego otworu
i korzystajæc ze wzoru (1) obliczano wartoħè wskaļnika
HE.

za pomocæ mikroskopu ħwietlnego jest utrudniona.
Badania struktury przeprowadzone za pomocæ mikroskopu skaningowego pozwoliđy na dokđadnæ identyÞkacjú wysp bainityczno-martenzytycznych w osnowie
ferrytycznej, jak równieľ pojedynczych ziaren bainitu
i martenzytu (rys. 5). Wđaħciwoħci mechaniczne blach
z badanej stali byđy nastúpujæce: Re0,2 – 324 MPa, Rm –
620 MPa, A5 – 24%.

4. WYNIKI BADAĒ

Rys. 5. Struktura wielofazowa stali DP. Mikroskop skaningowy

Przeprowadzono osiem prób Hole Expansion na próbkach ze stali typu DP o drobnoziarnistej strukturze
wielofazowej skđadajæcej siú z osnowy ferrytycznej oraz
wysp bainitu i martenzytu, rys. 4. Opis procesu ciægđego wyľarzania blach, który zastosowano do utworzenia
tej struktury przedstawiono w pracy [18].

Fig. 5. Multi-phase structure of DP steel. Scanning microscope

Otwory w badanych próbkach, wykonanych z blachy
o gruboħci 0,80 mm wybijano przy uľyciu opisanego powyľej oprzyrzædowania, stosujæc matryce dolnæ z otworem o ħrednicy 5,20 mm.Obliczona ze wzoru (2) wartoħè
wspóđczynnika luzu C (wzór 2) wyniosđa 12%.
Udziađ „warstwy bđyszczæcej” na przekroju wzdđuľnym otworów oszacowano na 25%.
Analiza mikroskopowa powierzchni ħcian otworów
wybijanych w próbkach metodæ dynamicznæ wskazuje,
ľe wystúpujæ w nich dwa rodzaje warstw, tj. warstwa
bđyszczæca i warstwa krucha.

Rys. 4. Struktura wielofazowa stali typu DP. Mikroskopia
ħwietlna. Trawienie odczynnikiem LePera
Fig. 4. Multi-phase structure of DP steel. Light microscopy.
Etching with LePera’s reagent

Przedstawionæ na rys. 4. strukturú badanej stali
ujawniono w wyniku trawienia odczynnikiem LePera.
Ziarna ferrytu zabarwione sæ na kolor jasnozielony,
wyspy martenzytyczne na kolor jasnoľóđty, zaħ bainit
na kolor bræzowy. Duľe rozdrobnienie struktury badanej stali sprawia, ľe dokđadna identyÞkacja poszczególnych jej skđadników w oparciu o badania prowadzone

Rys. 6. Warstwa bđyszczæca – (A) i warstwa krucha – (B) na
przekroju ħcianki otworu wybitego w próbce
Fig. 6. Glossy layer – (A) and brittle layer – (B) at crosssection of the wall of hole punched in test piece

Prace IMĽ 4 (2013)

ZmodyÞkowany test Hole Expansion

63

Obserwacja kođnierza próbki po próbach prowadzæcych do powiúkszenia ħrednicy otworu o okođo 30%
wskazujæ na powstawanie licznych mikropúkniúè, których wiúkszoħè zostađa zlokalizowana w warstwie kruchej rys. 7.

Rys. 8. Púkniúcia na kođnierzu próbki przy otworze powiúkszonym w teħcie Hole Expansion o 40%
Fig. 8. Cracks on test piece’s ßange at the hole enlarged by
40% in Hole Expansion test

Rys. 7. Púkniúcia na kođnierzu próbki przy otworze powiúkszonym w teħcie HE o 28%
Fig. 7. Cracks on test piece’s ßange at the hole enlarged by
28% in HE test

Wyraļne púkniúcia na kođnierzu próbki obserwowano
kiedy ħrednica otworu byđa powiúkszona powyľej 35%
(rys. 8 i 9).
Na rys. 10 przedstawiono widok kođnierza próbki po
teħcie Hole Expansion.
Po kilku próbach wstúpnych wykonano osiem testów
Hole Expansion. Zmierzona wartoħè ħrednia wskaļnika HE wyniosđa 40,5%, przy odchyleniu standardowym
3,1%. Uzyskany wynik porównano z danymi literaturowymi dotyczæcymi wartoħci wspóđczynnika HE dla
stali typu DP (tabela 1). Badania opisane w literaturze wykonywano na standardowych próbkach zgodnie
z normæ ISO/DIS 16630, tzn. próbka miađa ksztađt kođa
o ħrednicy 100 mm z centralnie umieszczonym otworem o ħrednicy 10,00 mm.
Dla stali AHSS o zróľnicowanym poziomie wytrzymađoħci na rozciæganie zawierajæcym siú w przedzia-

Rys. 9. Púkniúcia na cađej szerokoħci kođnierza próbki.
Ħrednica otworu powiúkszona o 44%
Fig. 9. Cracks over the entire width of test piece’s ßange.
Hole diameter enlarged by 44%

le 530÷1100 MPa, wartoħci wspóđczynnika HE mieħci
siú siú w przedziale 27÷103%. Dla blach ze stali DP
o wytrzymađoħci zawartej w przedziale 620÷680 MPa,

Tabela 1. Wartoħci wskaļników HE dla stali typu AHSS wyznaczonych w próbie Hole Expansion zgodnie z normæ ISO/DIS
16630 przez autorów prac [5, 9, 14–16]
Table 1. Values of HE indices for AHSS steels determined in Hole Expansion test in accordance with ISO/DIS 16630 by the
authors of [5, 9, 14–16]
Lp.

Materiađ badaē

Rm [MPa]

Wskaļnik HE [%]

1

stal DP

650

35

Pozycja literaturowa
9

2

stal DP

820

27

9

3

stal DP

530

52

14

4

stal DP

630

34

14

5

stal DP

650

43

14

6

stal DP

1020

56

14

7

stal DP

815

75

5

8

stal DP

890

62

5

9

stal DP

1100

34

5

10

Stal DP

870

52

15

11

Stal DP

830

85

15

12

Stal DP

570

97

16

13

Stal DP

620

103

16

14

TRIP600

680

40

14
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rzona jego wartoħè jest zbliľona do wskaļników wyznaczonych na stalach DP o zbliľonym poziomie wytrzymađoħci przez autorów prac [9] i [14]. Brak moľliwoħci
bezpoħredniej obserwacji kođnierza próbki w trakcie
przeprowadzania testu Hole Expansion jest powaľnym mankamentem opracowanej metodyki badawczej.
Powoduje to wydđuľenie czasu trwania eksperymentu
oraz wymagana jest wiúksza iloħè prób do przeprowadzenia testu. Zbudowane stanowisko badawcze zostanie wyposaľone w dwie kamery cyfrowe i wówczas
stanie siú ono w peđni profesjonalnym urzædzeniem
pozwalajæcym wyznaczaè wskaļnik HE na próbkach
kođowych o ħrednicy 50 mm.

5. PODSUMOWANIE

Rys. 10 Widok kođnierza próbki po teħcie Hole Expansion.
Wartoħè obliczonego wskaļnika HE wyniosđa 42%
Fig. 10 View of test piece’s ßange after Hole Expansion test.
The calculated HE index was 42%

stwierdza siú takľe duľy rozrzut wartoħci wskaļnika
HE, którego wartoħè mieħci siú w przedziale 34÷103%.
Zmierzona w niniejszychy badaniach wartoħè wskaļnika HE dla stali DP wyniosđa 40,5%. Pomimo, ľe test
Hole Expansion przeprowadzony zostađ na próbkach
innych niľ narzuca to norma ISO/DIS 16630, to zmie-

Zaproponowano modyÞkacjú testu Hole Expansion
w taki sposób, by moľliwy byđ pomiar wskaļnika HE
na taħmach stalowych o szerokoħci 50mm obrabianych
cieplnie w symulatorze Gleeble 3800. Zaprojektowano
i wykonano oprzyrzædowanie, które po zainstalowaniu
na maszynie wytrzymađoħciowej Zwick Z250 umoľliwia wyznaczenie wskaļnika HE na zmodyÞkowanych
próbkach. Uzyskano zadowalajæcæ zgodnoħè wyników z
danymi literaturowymi.
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