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METODY OTRZYMYWANIA NANOSTRUKTUR
W METALACH I STOPACH ORAZ MECHANIZMY
ODKSZTA£CENIA PLASTYCZNEGO STOPÓW
NANOSTRUKTURALNYCH
Artyku³ zawiera krótki opis metod otrzymywania materia³ów z metali i stopów o strukturze nanokrystalicznej
i ultradrobnoziarnistej, których w³aœciwoœci zale¿¹ decyduj¹co od elementów struktury o wielkoœci nanometrycznej i mikronowej oraz przegl¹d wyników badañ dotycz¹cych mechanizmów odkszta³cenia plastycznego w tych materia³ach, wp³ywaj¹cych na mo¿liwy do uzyskania poziom w³aœciwoœci mechanicznych. Z przeprowadzonej analizy stanu badañ i technologii wynika, ¿e materia³y nanokrystaliczne i ultradrobnoziarniste charakteryzuj¹ siê du¿ymi potencjalnymi mo¿liwoœciami zastosowañ. Ich w³aœciwoœci mechaniczne przewy¿szaj¹ znacznie w³aœciwoœci
materia³ów o strukturze konwencjonalnej. Aby konstrukcyjne materia³y nanokrystaliczne i ultradrobnoziarniste
zosta³y wdro¿one do produkcji przemys³owej, niezbêdne jest opracowanie technologii pozwalaj¹cych na ich produkcjê na skalê masow¹, przy zapewnieniu standardów przemys³owych takich jak powtarzalnoœæ i op³acalnoœæ
produkcji. W artykule zaproponowano kierunki i tematykê badañ z dziedziny konstrukcyjnych materia³ów nanokrystalicznych i ultradrobnoziarnistych, które nale¿a³oby zaliczyæ do priorytetowych, w tym nastêpuj¹ce: wp³yw
rozk³adu wielkoœci ziarna na w³aœciwoœci mechaniczne, mechanizmy odkszta³cenia plastycznego, wydajne technologie wytwarzania z zastosowaniem odkszta³cenia o du¿ej intensywnoœci, technologie wytwarzania z wykorzystaniem odlewania z du¿ym stopniem przech³odzenia.
S³owa kluczowe: materia³y nanokrystaliczne, materia³y ultradrobnoziarniste, mechanizm odkszta³cenia plastycznego, zale¿noœæ Halla-Petcha, metody otrzymywania materia³ów o strukturze nanoziarnistej i ultradrobnoziarnistej

METHODS FOR OBTAINING NANOSTRUCTURES IN METALS
AND ALLOYS AND PLASTIC DEFORMATION MECHANISMS
IN NANOSTRUCTURAL ALLOYS
This article includes a short description of the methods for obtaining metal and alloy materials with nanocrystalline and ultrafine-grained structure the properties of which depend decisively on the structure elements of nanometric and micronic sizes and a review of the results of examinations on plastic deformation mechanisms in these materials that affect the obtainable level of mechanical properties. It results from the analysis of the state of examinations and technologies that nanocrystalline and ultrafine-grained materials are characterised by the extensive potential applications. Their mechanical properties significantly exceed those of the materials with conventional
structure. In order for the structural nanocrystalline and ultrafine-grained materials to be put into industrial production it is necessary to develop technologies that would allow their production on a mass scale and provide the industrial standards such as repeatability and cost-effectiveness of the production. In this article, the directions and
subject matters, that should be counted among the priority ones, of the examinations in the field of structural nanocrystalline and ultrafine-grained materials were proposed, including but not limited to: influence of grain size distribution on mechanical properties, plastic deformation mechanisms, efficient production technologies using
high-intensity deformation, production technologies using casting with high superfusion degree.
Key words: nanocrystalline materials, ultrafine-grained materials, plastic deformation mechanism, Hall-Petch
relationship, methods for obtaining materials with nanocrystalline and ultrafine-grained structure

1. WSTÊP
W artykule zamieszczono przegl¹d metod otrzymywania materia³ów z metali i stopów o strukturze nanokrystalicznej i ultradrobnoziarnistej, których w³aœciwoœci zale¿¹
decyduj¹co od elementów struktury o wielkoœci nanometrycznej oraz przeanalizowano mechanizmy odkszta³cenia plastycznego w tych materia³ach, wp³ywaj¹ce na mo¿liwy do uzyskania poziom w³aœciwoœci mechanicznych.
Na podstawie analizy wyników opublikowanych badañ,

w tym prac wykonanych w Instytucie Metalurgii ¯elaza,
wskazano kierunki badañ, które zwiêkszaj¹ szanse opracowania przemys³owych technologii wytwarzania metalicznych materia³ów konstrukcyjnych o strukturze nanokrystalicznej.
Wiêkszoœæ w³aœciwoœci fizycznych cia³ sta³ych zale¿y od
typu struktury. Na typ struktury wp³ywaj¹ takie czynniki
jak: sk³ad chemiczny, u³o¿enie atomów, wymiary cia³a
sta³ego (w porównaniu z odleg³oœciami miêdzyatomowymi) w jednym, dwu lub trzech kierunkach. Jeœli ulegnie
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zmianie przynajmniej jeden z wymienionych parametrów,
struktura i w³aœciwoœci cia³a sta³ego ulegn¹ zmianie. Synteza materia³ów o nowych w³aœciwoœciach z zastosowaniem kontrolowanych zmian struktury na poziomie atomowym (w skali nano) sta³a siê przedmiotem badañ interdyscyplinarnych wykorzystuj¹cych fizykê, chemiê, biologiê
i in¿ynieriê materia³ow¹. Nowoopracowywane materia³y
nanostrukturalne mo¿na sklasyfikowaæ nastêpuj¹co:
l Materia³y o bardzo ma³ych wymiarach przynajmniej
w jednym kierunku: nanocz¹stki, cienkie druty, cienkie
warstwy. Do otrzymywania tego typu struktur najczêœciej s¹ wykorzystywane: kondensacja w gazie obojêtnym, technologie aerozolowe, wydzielenia z pary przesyconych cieczy lub wydzielenia w cia³ach sta³ych.
Przyk³adem zastosowania tych materia³ów s¹ urz¹dzenia pó³przewodnikowe.
l Materia³y charakteryzuj¹ce siê struktur¹ o wymiarach
nanometrów, ale tylko w obszarze przypowierzchniowym o niewielkiej gruboœci. W kategorii tej znajduj¹ siê
materia³y poddane obróbce powierzchniowej, o podwy¿szonej odpornoœci na korozjê, wysokiej twardoœci powierzchniowej i odpornoœci na œcieranie.
l Materia³y masywne (o du¿ych wymiarach w trzech kierunkach) charakteryzuj¹ce siê struktur¹ wewnêtrzn¹
o wymiarach nanometrycznych.

2. CHARAKTERYSTYKA STRUKTUR
NANOKRYSTALICZNYCH
(NANOZIARNISTYCH)
I ULTRADROBNOZIARNISTYCH
Umowne przedzia³y wielkoœci ziarn dla materia³ów ultradrobnoziarnistych i nanoziarnistych s¹ najczêœciej
przyjmowane w sposób nastêpuj¹cy:
– materia³y ultradrobnoziarniste: wielkoœæ ziarna 0,5–2
µm (rzadziej do 3 µm)
– materia³y nanoziarniste: wielkoœæ ziarna poni¿ej 100 nm
(rzadziej do 200 nm).
Materia³y nanokrystaliczne, w postaci polikryszta³ów
o rozmiarach ziarn w skali nanometrów, by³y przedmiotem intensywnych badañ w ci¹gu ostatnich kilku dekad.
W ostatnich kilku latach poczyniono znacz¹ce postêpy
w zrozumieniu mechanizmów zachodz¹cych w trakcie
procesów ich wytwarzania i eksploatacji. Charakterystyczn¹ cech¹ materia³ów nanokrystalicznych jest du¿y
udzia³ granic ziarn w objêtoœci materia³u, co znacz¹co
wp³ywa na ich w³aœciwoœci fizyczne, chemiczne i mechaniczne (rys. 1).
W miarê zmniejszenia rozmiarów ziarn wiêcej atomów
mo¿na przypisaæ do objêtoœci granic ziarn. W strukturach
nano mo¿na wyró¿niæ dwa typy atomów: atomy krystalitów o konfiguracji zgodnej z sieci¹ krystaliczn¹ i atomy nale¿¹ce do granic ziarn o du¿ym zakresie odleg³oœci miêdzyatomowych. Zak³adaj¹c kulisty lub szeœcienny kszta³t
ziarn, udzia³ obszarów granicznych w objêtoœci mo¿na
oszacowaæ jako (gdzie D oznacza œredni¹ gruboœæ obszaru
granicznego, d œredni¹ œrednicê ziarna). Zgodnie z tym
uproszczeniem udzia³ obszarów granicznych w objêtoœci
dla ziarna o rozmiarach 5 nm bêdzie wynosi³ oko³o 60%,
dla ziarna 10 nm oko³o 30% i dla ziarna 100 nm oko³o 3%.
Rozmiar i struktura nanokrystalitów nie s¹ jedynymi cechami wyró¿niaj¹cymi poszczególne typy materia³ów nanokrystalicznych. Obszary graniczne pe³ni¹ w nich równie
istotn¹ rolê co nanokrystality, a ich sk³ad chemiczny,
struktura atomowa i gruboœæ maj¹ kluczowe znaczenie dla
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Rys. 1. Schematyczny obraz nanostruktury pokazuj¹cy zwiêkszony udzia³ objêtoœciowy obszarów granicznych pomiêdzy
nanoziarnami (nanokrystalitami) w porównaniu ze strukturami konwencjonalnymi
Fig. 1. Schematic nanostructure image showing increased volume fraction of boundary areas between nanograins (nanocrystallites) as compared to conventional structures

w³aœciwoœci materia³ów nanokrystalicznych. Ró¿nice
w strukturze granic pomiêdzy nanoziarnami mog¹ siê pojawiæ jako efekt ró¿nych technologii otrzymywania materia³ów nanokrystalicznych. Na przyk³ad, nanokrystaliczny nikiel (rozmiar nanoziarn oko³o 10 nm, gêstoœæ oko³o
94%) otrzymany metod¹ sprasowania proszku wykazuje
ma³¹ odkszta³calnoœæ (<3%), podczas gdy dla nanokrystalicznego niklu otrzymanego metod¹ elektrodepozycji odkszta³calnoœæ jest znacznie wiêksza (>100%) [1]. G³ówn¹
ró¿nic¹ pomiêdzy materia³ami wytworzonymi tymi dwoma
metodami, jest wartoœæ energii zgromadzonej w obszarach
granicznych, co sugeruje ró¿nice w strukturze tych obszarów.
Materia³y nanokrystaliczne masywne (tj. o du¿ych wymiarach w trzech kierunkach) mo¿na podzieliæ ze wzglêdu
na sk³ad chemiczny i typ budowy w odniesieniu do nanokrystalitów i obszarów granicznych. Ze wzglêdu na typ nanokrystalitów mo¿na wyró¿niæ trzy grupy materia³ów nanokrystalicznych: u³o¿one warstwowo, w kszta³cie prêta
(o gruboœci warstwy lub œrednicy prêta rzêdu kilku nanometrów) i materia³y z³o¿one z równoosiowych nanokrystalitów. W zale¿noœci od rozk³adu pierwiastków w objêtoœci
materia³u mo¿na wyró¿niæ cztery grupy materia³ów nanokrystalicznych:
– nanokrystality i obszary graniczne o tym samym sk³adzie chemicznym,
– krystality o zró¿nicowanym sk³adzie chemicznym,
– nanokrystality i obszary graniczne o ró¿nym sk³adzie
chemicznym,
– nanokrystality rozproszone w osnowie o innym sk³adzie
chemicznym.

3. METODY OTRZYMYWANIA MATERIA£ÓW
NANOZIARNISTYCH
I ULTRADROBNOZIARNISTYCH
Materia³y nanokrystaliczne mog¹ wykazaæ podwy¿szon¹ twardoœæ, wytrzyma³oœæ, ci¹gliwoœæ, wy¿sze ciep³o
w³aœciwe, wiêkszy wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej
oraz lepsze w³aœciwoœci magnetyczne w porównaniu
z konwencjonalnymi materia³ami polikrystalicznymi.
Pocz¹tki badañ materia³ów ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych datuje siê na 1960 rok, ale dopiero oko³o
1980 roku powsta³a nowa ga³¹Ÿ nauki zajmuj¹ca siê materia³ami, w których wiêcej ni¿ 50% atomów jest ulokowanych w obszarach granicznych pomiêdzy ziarnami. Ze
wzglêdu na sposób wytwarzania materia³y te mo¿na po-
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dzieliæ na nanostruktury otrzymane z materia³u amorficznego oraz na nanostruktury wytwarzane z polikrystalicznego materia³u wejœciowego. W kolejnych podrozdzia³ach
opisano krótko metody otrzymywania materia³ów nanostrukturalnych i ultradrobnoziarnistych.
3.1. KONDENSACJA W GAZIE OBOJÊTNYM
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i kszta³tów wytwarzanych materia³ów, 5) mo¿liwoœci
transferu technologii do ju¿ istniej¹cego przemys³u (galwanizernie). Podczas przep³ywu impulsu pr¹dowego, kationy metalu osiadaj¹ na ujemnie na³adowanym pod³o¿u
tworz¹c zgrupowania krystaliczne lub amorficzne. Obecnie wytwarza siê na skalê przemys³ow¹ p³yty o gruboœci
do 5 mm o ró¿nym sk³adzie chemicznym.

Metoda kondensacji w gazie obojêtnym opracowana
przez Gleitera [2] polega na odparowaniu metalu w komorze pod ciœnieniem 10-7 Tora, a nastêpnie wype³nieniu gazem obojêtnym (np. helem) pod niskim ciœnieniem. Odparowane atomy zderzaj¹ siê z atomami gazu obojêtnego
w komorze, wytracaj¹ swoj¹ energiê kinetyczn¹ i kondensuj¹ w formie ma³ych cz¹stek. Pr¹dy konwekcyjne wytworzone przez ogrzanie gazu obojêtnego przez Ÿród³o odparowywania i przez ch³odzenie ciek³ym azotem urz¹dzenia
zbieraj¹cego („zimny palec”) przenosz¹ skondensowane
drobne cz¹stki do kolektora. Powsta³y w ten sposób drobny proszek jest zdrapywany do komory prasy. Prasowanie
jest przeprowadzane w dwóch etapach: 1) prasowanie
kr¹¿ków pod niskim ciœnieniem, 2) prasowanie w wysokiej
pró¿ni. Zdrapywanie i prasowanie jest przeprowadzane
w wysokiej pró¿ni, aby uzyskaæ du¿¹ czystoœæ powierzchni
cz¹stek i zminimalizowaæ iloœæ przechwyconego do kr¹¿ka
gazu. Wymiary cz¹stek otrzymanego proszku wynosz¹ zazwyczaj kilka nanometrów, a rozk³ad rozmiarów jest
w¹ski. Rozmiar kryszta³ów zale¿y od ciœnienia gazu obojêtnego, stopnia odparowania i sk³adu gazu. Ekstremalnie
ma³e cz¹stki mo¿na otrzymaæ zmniejszaj¹c ciœnienie gazu
w komorze lub przez zmianê stopnia odparowania i zastosowanie l¿ejszych gazów zamiast ciê¿kich (np.: Xe). Technika ta, pomimo wad w postaci niedoskona³ych wi¹zañ pomiêdzy cz¹steczkami, wprowadzanych zanieczyszczeñ
i porowatoœci spowodowanej niedostatecznym scalaniem,
by³a powszechnie stosowana do wytwarzania materia³u
badawczego (Weertman, Siegel, Gleiter). Stopy nanokrystaliczne mo¿na otrzymaæ równie¿ przez odparowywanie
ró¿nych metali z wielu Ÿróde³.

Podstaw¹ metody krystalizacji z fazy amorficznej [5]
(dewitryfikacji) jest kontrola kinetyki krystalizacji przez
odpowiednio dobrany proces obróbki cieplnej tak, aby faza
amorficzna skrystalizowa³a w ca³ej objêtoœci. Szk³a metaliczne, s³u¿¹ce jako materia³ wejœciowy, mo¿na uzyskaæ za
pomoc¹ istniej¹cych ju¿ metod takich jak: szybkiego
sch³adzania na wiruj¹cym bêbnie (melt-spinning), stopowania mechanicznego, osadzania par, elektrodepozycji.
Krystalizacja ze stanu amorficznego zosta³a z powodzeniem zastosowana do wytwarzania ró¿nych stopów, na
przyk³ad na bazie Fe-, Ni-, Co- [6]. Krystalizacja ze stanu
amorficznego wydaje siê byæ obiecuj¹c¹ metod¹ do wytwarzania materia³ów nanokrystalicznych ze wzglêdu na stosunkowo ³atwe otrzymanie struktur nanokrystalicznych
w stopach miêdzymetalicznych i kompozytach. Obecnie na
skalê przemys³ow¹ wytwarza siê cienkie taœmy amorficzne na bazie ¿elaza, które po odpowiedniej obróbce cieplnej
ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci magnetyczne s¹ stosowane miêdzy innymi w urz¹dzeniach elektronicznych. Zasadnicza wada tej metody polega na trudnoœci w otrzymaniu amorficznego odlewu o odpowiednio du¿ej gruboœci.
Materia³y amorficzne s¹ termodynamicznie metastabilne i
przechodz¹ do stanów stabilniejszych w œciœle okreœlonych warunkach. Krystalizacja ze stanu amorficznego nastêpuje, gdy stop amorficzny poddany zostanie obróbce
cielnej, napromieniowaniu lub mechanicznemu œcieraniu.
Z wymienionych metod najczêœciej jest stosowana obróbka cieplna.

3.2. STOPOWANIE MECHANICZNE

3.5. SILNE ODKSZTA£CENIE PLASTYCZNE

Stopowanie mechaniczne [3] pozwala otrzymaæ materia³ nanostrukturalny poprzez rozdrobnienie gruboziarnistego materia³u wejœciowego na skutek du¿ych odkszta³ceñ plastycznych. Stopowanie mechaniczne jest cyklicznym procesem deformacji (zgrzewanie, kruszenie i ponowne zgrzewanie) drobin w postaci proszku przez mielenie
w wysokoenergetycznych m³ynkach kulowych do czasu
uzyskania ¿¹danego sk³adu. W tej metodzie, mieszanina
pierwiastków stopowych lub stopów wejœciowych w postaci proszków jest poddana procesowi mielenia (rozdrabniania) w atmosferze ochronnej w urz¹dzeniach zdolnych do
wytworzenia du¿ych si³ œciskaj¹co-uderzaj¹cych takich
jak: m³ynki œcieraj¹ce, kulkowe, wibracyjne. Doœwiadczalnie pokazano, ¿e otrzymanie nanostruktur jest mo¿liwe
z ka¿dego materia³u po odpowiednio d³ugim czasie mielenia. Wielkoœæ ziarn otrzymanych t¹ metod¹ mieœci siê
w przedziale od 20 nm do 200 nm.

Silne odkszta³cenie plastyczne (SPD – Severe Plastic
Deformation) daje mo¿liwoœæ znacznego rozdrobnienia
mikrostruktury polikrystalicznej. We wczesnych latach
60. ub. wieku pokazano, ¿e mikrostruktura ¿elaza (Fe0,003%C) poddanego wysokim odkszta³ceniom w procesie
ci¹gnienia wykazuje obecnoœæ ziarn o wielkoœci z przedzia³u 200–500 nm [4]. Obecnie tê metodê, realizowan¹
ró¿nymi sposobami odkszta³cenia, wykorzystuje siê coraz
szerzej do otrzymywania materia³ów o strukturze ultradrobnoziarnistej.

3.3. ELEKTRODEPOZYCJA
Metoda elektrodepozycji [4] posiada wiele zalet w porównaniu z innymi metodami otrzymywania materia³ów
nanostrukturalnych: 1) mo¿liwoœæ syntezy nanoziarn
o wielkoœci od 20 nm z ró¿nych materia³ów – czystych metali, stopów i kompozytów, 2) niskie koszty, 3) wysoka wydajnoœæ, 4) nieliczne ograniczenia dotycz¹ce rozmiarów

3.4. KRYSTALIZACJA Z MATERIA£U
AMORFICZNEGO (DEWITRYFIKACJA)

3.5.1. Skrêcanie pod ciœnieniem i równokana³owe
wyciskanie k¹towe
Odkszta³canie skrêtne pod wysokim ciœnieniem [7]
(HPT – high preassure torsion) i równokana³owe wyciskanie k¹towe (ECAP – equal channel angular pressing) s¹
najbardziej znanymi metodami otrzymywania du¿ych odkszta³ceñ plastycznych (z odkszta³ceniem rzeczywistym
³ 10) i formowania nanostruktur i struktur ultradrobnoziarnistych.
Metoda odkszta³cenia skrêtnego pod wysokim ciœnieniem mo¿e zostaæ u¿yta do wytwarzania materia³u
w kszta³cie dysku (rys. 2a). Materia³ wejœciowy jest zamocowany pomiêdzy dwoma kowad³ami i odkszta³cany skrêtnie pod ciœnieniem rzêdu kilku GPa. Górne kowad³o obra-

4
a)

Wojciech Burian, Bogdan Garbarz
b)

Prace IM¯ 1 (2009)

Ograniczeniami w tym procesie s¹ stopniowe pogarszanie
jakoœci powierzchni i wzrost oporu odkszta³cenia.
3.6. METODY WYKORZYSTUJ¥CE PROCESY
TERMOMECHANICZNE (CIEPLNOPLASTYCZNE)

Rys. 2. Schemat metod rozdrabniania struktury z zastosowaniem silnego odkszta³cenia plastycznego (SPD): (a) HPT, (b)
ECAP [7]
Fig. 2. Diagram of structure refinement methods using
severe plastic deformation (SPD): (a) HPT, (b) ECAP [7]

ca siê i tarcie powierzchniowe wymusza odkszta³cenie
przez œcinanie. Materia³ otrzymany za pomoc¹ tej metody
ma zazwyczaj kszta³t dysku o œrednicy 10–20 mm i gruboœci 0,2–0,5 mm. Znaczne zmiany w mikrostrukturze obserwuje siê ju¿ po pó³obrocie, ale do otrzymania jednorodnej
struktury nanokrystalicznej potrzeba wielu obrotów.
Ostatnie badania wykaza³y, ¿e tej metody mo¿na u¿yæ nie
tylko do wytwarzania materia³ów nanokrystalicznych, ale
równie¿ do prasowania proszków (mo¿liwa do otrzymania
gêstoœæ bliska jest 100%). Metod¹ t¹ mo¿na otrzymaæ ziarna o wymiarach oko³o 100 nm.
Metoda równokana³owego wyciskania k¹towego (rys.
2(b)) powoduje odkszta³cenia prêtów wejœciowych przez
œcinanie (Segal, pocz¹tek lat 80. XX wieku) [8]. Metoda ta
polega na wprowadzeniu intensywnych odkszta³ceñ plastycznych bez zmian przekroju poprzecznego prêtów. Jest
wykorzystywana do otrzymywania struktur o rozmiarach
ziarn submikronowych i nanometrycznych. W tej metodzie
wykorzystuje siê materia³ wsadowy w postaci prêta
o przekroju ko³owym o œrednicy oko³o 20 mm i o d³ugoœci
od 70 do 100 mm. W metodzie ECAP prêt jest wyciskany
przez matrycê o k¹cie przeciêcia dwóch kana³ów wynosz¹cym zazwyczaj oko³o 90o. W przypadku materia³ów
trudnoodkszta³calnych wyciskanie jest przeprowadzane
w podwy¿szonych temperaturach. Efekt wyciskania decyduj¹co zale¿y od liczby przepustów. Otrzymane wymiary
ziarn mieszcz¹ siê w przedziale 200–300 nm.

W odró¿nieniu od metod, w których kluczow¹ rolê odgrywa du¿e odkszta³cenie, procesy termomechaniczne wykorzystuj¹ efekt dynamicznej rekrystalizacji do wytworzenia
ultradrobnoziarnistej struktury. Mo¿na wykorzystaæ nastêpuj¹ce procesy: dynamiczn¹ rekrystalizacjê austenitu
podczas odkszta³cania na gor¹co z nastêpn¹ przemian¹
g ® a, przemianê austenitu w ferryt wywo³an¹ naprê¿eniami, walcowanie w obszarze dwufazowym oraz walcowanie na zimno i nastêpne wygrzewanie.
3.6.1. Rekrystalizacja austenitu podczas
odkszta³cania na gor¹co
Metoda ta pozwala na otrzymanie ziarn o rozmiarach
minimalnych 2–5 mm w procesie walcowania z kontrolowan¹ rekrystalizacj¹ lub w procesie walcowania zakoñczonego przyspieszonym ch³odzeniem [11]. W procesie
walcowania z kontrolowan¹ rekrystalizacj¹ drobne
cz¹stki wydzieleñ hamuj¹ rozrost ziarn austenitu po odkszta³ceniu. Proces ten jest czêsto stosowany w po³¹czeniu z przyspieszonym ch³odzeniem i wykorzystaniem
cz¹stek kotwicz¹cych granice ziarn. Przyspieszone ch³odzenie jest wykorzystywane do przeprowadzenia przemian
w ni¿szych temperaturach. W ogólnoœci, ni¿sza temperatura przemiany daje efekt w postaci przyspieszenia procesu zarodkowania (na skutek przech³odzenia) przy jednoczesnym obni¿eniu szybkoœci rozrostu ziarn.
3.6.2. Przemiana austenitu w ferryt wymuszona
naprê¿eniami
Do rozdrobnienia ziarn w warstwie powierzchniowej
wykorzystuje siê proces walcowania z wymuszon¹ naprê¿eniami przemian¹ austenitu w ferryt [12]. W procesie tym
stal jest nagrzewana do temperatury trwa³oœci austenitu,
a nastêpnie walcowana w pojedynczym przepuœcie (30%
redukcja gruboœci) powy¿ej temperatury Ar3, ale poni¿ej
Ae3. Rozdrobnienie struktury zachodzi na skutek dzia³ania du¿ych naprê¿eñ œcinaj¹cych, du¿ych szybkoœci ch³odzenia i odpowiedniej temperatury procesu (Ar3 < T < Ac3).
Metod¹ t¹ uzyskano w warstwie powierzchniowej ziarna
o rozmiarach 1 µm.
3.6.3. Walcowanie w obszarze dwufazowym g + a

3.5.2. Kucie wieloosiowe i walcowanie pakietowe
Kucie wieloosiowe (swobodne) wielokrotne [9] jest jedn¹ z metod otrzymywania materia³u nanokrystalicznego
w prêtach. W ogólnoœci metoda ta polega na powtarzaniu
operacji kucia swobodnego przy zmianie kierunku odkszta³cenia. Rozdrobnienie ziarn jest wynikiem kolejnych
procesów dynamicznej rekrystalizacji.
Walcowanie pakietowe [10] polega na wielokrotnym zastosowaniu klasycznej metody walcowania, a opracowano
j¹ aby umo¿liwiæ wytwarzanie materia³ów ultradrobnoziarnistych na skalê przemys³ow¹. W procesie walcowania
mo¿liwe do otrzymania odkszta³cenie w jednym przepuœcie jest ograniczone ze wzglêdu na zmniejszanie gruboœci
walcowanego materia³u wraz ze zwiêkszaniem gniotu.
Aby otrzymaæ materia³ o ultradrobnoziarnistej strukturze
przewalcowany materia³ jest ciêty, a nastêpnie sk³adany
w pakiety o gruboœci pocz¹tkowej i walcowany ponownie.

Rozdrobnienie ziarn ferrytu w prostych niestopowych
stalach C-Mn otrzymano równie¿ przez walcowanie w obszarze dwufazowym [13]. Rozdrobnienie ziarn zachodzi
w wyniku przemiany odkszta³conego austenitu w ferryt
i dynamicznej rekrystalizacji odkszta³conego ferrytu.
3.6.4. Dynamiczna rekrystalizacja ferrytu podczas
odkszta³cania na gor¹co
Odkszta³canie na gor¹co ferrytu, który uprzednio zosta³
poddany rozdrobnieniu podczas przemiany, mo¿e podwy¿szyæ stopieñ rozdrobnienia ziarn. Metod¹ t¹ mo¿na otrzymaæ ziarna o wymiarach oko³o 1,5 mm [14]. Uwa¿ano, ¿e
w procesie odkszta³cania na gor¹co zachodz¹ tylko procesy zdrowienia ferrytu [15]. Badania wykonane w ostatnich
latach pokaza³y, ¿e proces dynamicznej rekrystalizacji
ferrytu zachodzi podczas odkszta³cania na gor¹co niskowêglowej stali [16].
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3.6.5. Walcowanie na zimno i nastêpne
wygrzewanie
Kolejn¹ metod¹ uzyskania rozdrobnionej struktury
ziarn jest proces walcowania na zimno (minimum 50% redukcji gruboœci) stali o strukturze martenzytycznej a nastêpnie wygrzanie w temperaturze 500–600 oC [17]. Otrzymana w ten sposób struktura zawiera ultradrobne ziarna
ferrytu i jednorodny rozk³ad wêglików.
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manometrycznych, a dobra odkszta³calnoœæ zwi¹zana jest
z aktywnoœci¹ dyslokacji w ziarnach wiêkszych.
Na rys. 3 pokazano krzywe naprê¿enie-odkszta³cenie
dla nanokrystalicznych próbek cynku o ró¿nych rozmiarach ziarn. WyraŸnie widoczny jest spadek ci¹gliwoœci
w miarê zmniejszania wielkoœci ziarn od 238 do 23 nm.
Jako g³ówn¹ przyczynê spadku ci¹gliwoœci podano w tym
przypadku wp³yw zanieczyszczeñ i porowatoœci.

4. ZALE¯NOŒÆ MECHANIZMU
ODKSZTA£CENIA PLASTYCZNEGO
OD WIELKOŒCI ZIARN
Wielkoœæ ziarn ma znacz¹cy wp³yw na mechaniczne
w³aœciwoœci materia³u, a w szczególnoœci na naprê¿enie
pocz¹tkuj¹ce odkszta³cenie plastyczne (granicê plastycznoœci). Zale¿noœæ granicy plastycznoœci s y od wielkoœci
ziarna w metalach jest dobrze opisana dla ziarn o konwencjonalnej wielkoœci (d ³ 1000 nm) przez zale¿noœæ empiryczn¹ Halla-Petcha [18, 19]:
s y = s 0 + kd -1 / 2

(1)

gdzie
s 0 – sta³a materia³owa – opór sieci krystalicznej
na przemieszczanie dyslokacji,
k – sta³a materia³ow¹ – wspó³czynnik umocnienia, którego wartoœæ zale¿y od w³aœciwoœci
materia³u.
Z powy¿szego równania wynika, ¿e wraz ze zmniejszeniem rozmiarów ziarn wzrasta wartoœæ granicy plastycznoœci, a w konsekwencji inne parametry wytrzyma³oœciowe.
W konwencjonalnym zakresie rozmiarów ziarn ich
zmniejszenie prowadzi do zwiêkszenia ci¹gliwoœci materia³u, wiêc nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e w przypadku
przejœcia do struktury o nanometrycznej parametr ten ulegnie dalszej poprawie. Jednak badania wykaza³y, ¿e dla
struktur z ziarnami o wymiarach d < 100 nm ci¹gliwoœæ
jest mniejsza, ni¿ dla materia³ów ultradrobnoziarnistych
[20]. Stwierdzono, ¿e na spadek ci¹gliwoœci w materia³ach
nanokrystalicznych maj¹ wp³yw: 1) artefakty wprowadzone w procesie wytwarzania (np. pory), 2) niestabilnoœæ
procesu odkszta³cenia, 3) powstanie p³aszczyzn pêkania.
Aby wyjaœniæ istotê tego zjawiska konieczne jest zrozumienie procesów odkszta³cenia plastycznego zachodz¹cych w strukturach nanoziarnistych. Do badania mechanizmów odkszta³cenia w materia³ach nanokrystalicznych
wykorzystano miêdzy innymi dynamikê molekularn¹. Wyniki obliczeñ pokaza³y, ¿e mechanizm odkszta³cenia jest
silnie zwi¹zany z wielkoœci¹ ziarn i uzyskano zgodnoœæ obliczeñ z danymi doœwiadczalnymi dla nastêpuj¹cych przypadków: 1) rozmiar ziarna d > 1 mm – dyslokacje i umocnienie dyslokacyjne decyduj¹ o plastycznoœci materia³u, 2)
rozmiar ziarna d < 10 nm – ma miejsce ograniczona ruchliwoœæ wewn¹trzkrystalicznych dyslokacji, a za odkszta³cenie odpowiadaj¹ naprê¿enia œcinaj¹ce w obszarach granic ziarn. Dla obszaru wielkoœci ziarn 10 nm –
1 mm mechanizm odkszta³cania nie zosta³ dok³adnie wyjaœniony. Na podstawie badañ wielu struktur o ró¿nej wielkoœci ziarn stwierdzono, ¿e struktura charakteryzuj¹ca
siê najlepszymi w³aœciwoœciami mechanicznymi (tj. jednoczeœnie wysok¹ wytrzyma³oœci¹ i dobr¹ plastycznoœci¹)
jest z³o¿ona z ziarn ró¿nej wielkoœci opisanej rozk³adem
bimodalnym. Rozk³ad bimodalny powoduje, ¿e umocnienie
jest efektem g³ównie pochodz¹cym od ziarn o rozmiarach

Rys. 3. Spadek ci¹gliwoœci wraz ze zmniejszeniem wymiarów ziarn (na podstawie danych zamieszczonych w [21])
Fig. 3. Decrease in ductility with reduction in grain sizes
(based on data in [21])

Na rys. 4 przedstawiono zale¿noœci Halla-Petcha dla
miedzi zebrane z ró¿nych Ÿróde³. Na wykresach wyraŸnie
widoczna jest zmiana trendu linii dla ziarn o rozmiarach
mniejszych od oko³o 25 nm oraz rozbie¿noœci pomiêdzy danymi pochodz¹cymi z ró¿nych Ÿróde³, poniewa¿ czêœæ zale¿noœci wykazuje sp³aszczenie, a czêœæ nachylenie przeciwne w stosunku do linii opisuj¹cej zale¿noœæ granicy plastycznoœci od wielkoœci ziarna wed³ug Halla-Petcha.

Rys. 4. Zale¿noœæ Halla-Petcha dla miedzi (na podstawie danych zamieszczonych w [21])
Fig. 4. Hall-Petch relationship for copper (based on data
in [21])

Na rys. 5(a) przedstawiono zale¿noœci Halla-Petcha wyznaczone eksperymentalnie dla ró¿nych stopów, obrazuj¹ce zmianê nachylenia linii trendu po zmniejszeniu
wielkoœci ziarna poni¿ej wartoœci charakterystycznej dla
danego stopu. Zale¿noœæ Halla-Petcha dla niklu i jego stopów o strukturze nonokrystalicznej otrzymanych poprzez

6

Wojciech Burian, Bogdan Garbarz

krystalizacjê z fazy amorficznej pokazano na rys. 5b. WyraŸnie wyró¿nia siê punkt zmiany nachylenia linii trendu,
odpowiadaj¹cy wielkoœci ziarna ok. 10 nm. Punkt „przegiêcia” na przebiegu zale¿noœci Halla-Petcha, po którym nastêpuje obni¿enie granicy plastycznoœci t³umaczy siê
zmian¹ mechanizmu odkszta³cenia, który zaczyna dominowaæ, gdy rozmiary ziarn przekrocz¹ wartoœæ krytyczn¹.
Malej¹cy trend funkcji zwi¹zany jest z dyfuzyjnym pe³zaniem w materia³ach nanokrystalicznych w temperaturze
pokojowej, analogicznie do poœlizgu granic ziarn w wysokich temperaturach w materia³ach konwencjonalnych. Istnieje równie¿ teoria, ¿e obni¿enie granicy plastycznoœci
dla materia³ów nanokrystalicznych jest zwi¹zane z wadami wprowadzonymi podczas wytwarzania materia³u.
Obecnie zjawisko to jest w dalszym ci¹gu intensywnie badane, poniewa¿ jeszcze nie zosta³o opisane w sposób jednoznaczny.

Prace IM¯ 1 (2009)

zmniejszania rozmiaru ziarna poni¿ej wartoœci krytycznej
(tzw. odwrotnej zale¿noœci Halla-Petcha), jednak ci¹gle
istniej¹ rozbie¿noœci w pogl¹dach na ten temat. Poni¿ej
przedstawiono zarys poszczególnych modeli odkszta³ceñ
plastycznych odpowiedzialnych za w³aœciwoœci materia³ów nanokrystalicznych.
Dla bardzo ma³ych ziarn zale¿noœæ Halla-Petcha przestaje obowi¹zywaæ (rys. 6) ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci
powstania spiêtrzeñ dyslokacji. Wartoœæ graniczna rozmiarów ziarn, do której stosuje siê zale¿noœci HP wynosi
10-25 nm (wed³ug ró¿nych Ÿróde³) [22–32]. Efektem istnienia granicznej wielkoœci ziarn w zale¿noœci HP jest okreœlona maksymalna wytrzyma³oœæ materia³u, której nie mo¿na zwiêkszyæ przez dalsze rozdrabnianie struktury.

a)

Rys. 6. Schemat zale¿noœci granicy plastycznoœci od rozmiarów ziarn (na podstawie danych [22–32])
Fig. 6. Diagram of relationship between yield point and
grain sizes (based on data in [22-32])

b)

Rys. 5. Eksperymentalnie wyznaczone zale¿noœci HallaPetcha dla ró¿nych metali i stopów (na podstawie danych zamieszczonych w [21])
Fig. 5. Experimentally determined Hall-Petch relationships for various metals and alloys (based on data in [21])

5. MECHANIZMY ODKSZTA£CENIA
PLASTYCZNEGO W MATERIA£ACH
NANOKRYSTALICZNYCH
Zaproponowano kilka modeli w celu wyjaœnienia efektu
obni¿ania siê wartoœci granicy plastycznoœci w wyniku

Aby wyjaœniæ mechanizm odkszta³cenia plastycznego
w metalach i stopach nanostrukturalnych stworzono wiele
modeli, które mo¿na w podzieliæ na piêæ grup:
1. model dyslokacyjny [33–37],
2. model dyfuzyjny [38, 39],
3. model œcinania granic ziarn [40–44],
4. model dwufazowy [45–50],
5. model absorpcji dyslokacji [51].
Model dyslokacyjny zak³ada, ¿e w materia³ach nanokrystalicznych plastycznoœæ zale¿y g³ównie od ruchu dyslokacji. W modelu tym odwrotna zale¿noœæ HP jest wyjaœniana
oddzia³ywaniem krystalitów na w³aœciwoœci dyslokacji
w materiale, takie jak: energia dyslokacji, mechanizm
funkcjonowania Ÿród³a dyslokacji Franka-Reada. Przeprowadzono równie¿ szereg obliczeñ i symulacji metod¹
dynamiki molekularnej (MD), które wskazuj¹, ¿e odkszta³cenie materia³u nanokrystalicznego zachodzi z udzia³em
dyslokacji.
Modele dyfuzyjne wykorzystuj¹ udzia³ procesów dyfuzyjnych do wyjaœnienia odwrotnej zale¿noœci HP. Odwrotna zale¿noœæ HP w jednym z nich jest wyjaœniana za pomoc¹ pe³zania Coble’a w zakresie szybkoœci i temperatur,
dla których zjawisko to nie jest normalnie obserwowane.
Niektóre modele z tej grupy uwzglêdniaj¹ kombinacjê ró¿nych procesów dyfuzyjnych, na przyk³ad ruchu dyslokacji
i pe³zania.
Model œcinania granic ziarn zak³ada, ¿e g³ównym czynnikiem wp³ywaj¹cym na odwrotn¹ zale¿noœæ HP jest odkszta³cenie z udzia³em œcinania. Stwierdzono, ¿e œcinanie
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granic ziarn, obserwowane w wielu symulacjach MD, dominuje nad ruchem dyslokacji jako mechanizm odkszta³cania przy bardzo ma³ych rozmiarach ziarn. Inny
model bazuj¹cy na mechanizmie œcinania granic ziarn,
przyjmuje granice ziarn i ziarna jako dwie oddzielne fazy
(podobnie jak w modelu dwufazowym). W tym modelu
zak³ada siê, ¿e odkszta³cenie granic ziarn zachodzi w procesie termicznego œcinania, podczas gdy œrodek ziarn podlega odkszta³ceniu mechanicznemu.
Kolejn¹ grupê tworz¹ modele opisuj¹ce materia³ nanokrystaliczny jako materia³ z³o¿ony przynajmniej z dwóch
faz (granice ziarn, wnêtrze ziarn). W jednym z modeli granice ziarn s¹ opisane jako ci¹g³y materia³, który jest umacniany przez nanokrystaliczne ziarna w ten sam sposób jak
konwencjonalny materia³ przez cz¹stki wydzieleñ. Inny
model zak³ada ró¿n¹ wytrzyma³oœæ dla granic ziarn i sieci
krystalicznej.
Model absorpcji dyslokacji na granicach ziarn zak³ada,
¿e poni¿ej krytycznego rozmiaru ziarn nastêpuje absorpcja dyslokacji przez granice ziarn. To podejœcie pokazuje,
¿e pomimo ma³ej gêstoœci dyslokacji w materiale uczestnicz¹ one aktywnie w procesie odkszta³cania. Model ten
pozwala wyznaczaæ prawdopodobieñstwo absorpcji atomu z rdzenia dyslokacji przez granice ziarn. Dla wiêkszych rozmiarów ziarn, wiêksza iloœæ atomów musi zostaæ
zaabsorbowanych przez granice ziarn jeœli ma nast¹piæ
absorpcja dyslokacji. Dlatego dla wiêkszych ziarn, prawdopodobieñstwo absorpcji dyslokacji przez granice ziarn
jest mniejsze ni¿ dla ziarn nanokrystalicznych.

6. BADANIA MATERIA£ÓW
ULTRADROBNOZIARNISTYCH
I NANOZIARNISTYCH ORAZ
OPRACOWYWANIE TECHNOLOGII
ICH WYTWARZANIA W INSTYTUCIE
METALURGII ¯ELAZA
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7. PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAÑ
W DZIEDZINIE WYTWARZANIA
KONSTRUKCYJNYCH MATERIA£ÓW
NANOZIARNISTYCH I
ULTRADROBNOZIARNISTYCH
Materia³y ultradrobnoziarniste i nanokrystaliczne potencjalnie s¹ w stanie spe³niæ zwiêkszaj¹ce siê wymagania
u¿ytkowników materia³ów konstrukcyjnych i wypieraæ
w okreœlonych zastosowaniach materia³y konstrukcyjne
o strukturze konwencjonalnej. Na obecnym poziomie wiedzy nie jest jednak mo¿liwe wdro¿enie konstrukcyjnych
materia³ów nanokrystalicznych do produkcji masowej ze
wzglêdu na ograniczenia technologiczne i ekonomiczne.
Konieczne s¹ dalsze badania, które pozwol¹ na osi¹gniêcie poziomu wiedzy wystarczaj¹cego do ich przezwyciê¿enia. Do przysz³oœciowych kierunków badañ, które pozwol¹
na rozwój technologii wytwarzania materia³ów nanostrukturalnych i wprowadzenie ich do produkcji masowej, nale¿¹:
l Wp³yw parametrów struktury nanoziarnistej na w³aœciwoœci mechaniczne, w tym wp³yw rozk³adu wielkoœci
ziarna (efekt bimodalnego rozk³adu wielkoœci ziarna),
l Kinetyka rozrostu ziarna o wielkoœci nanometrycznej,
l Mechanizmy odkszta³cenia plastycznego w materia³ach
ultradrobnoziarnistych i nanoziarnistych,
l Ograniczenie iloœci pierwiastków stopowych w sk³adzie
chemicznym stali o strukturze nanokrystalicznej – obni¿enie kosztów wytwarzania,
l Technologie wytwarzania stali o strukturze nanokrystalicznej i superdrobnoziarnistej wydajnymi metodami
z wykorzystaniem du¿ej intensywnoœci odkszta³cenia,
l Odlewanie z du¿ym przech³odzeniem i nastêpuj¹c¹ po
zakrzepniêciu obróbk¹ ciepln¹, z pominiêciem procesu
przeróbki plastycznej.

8. PODSUMOWANIE

Prace badawcze dotycz¹ce materia³ów o strukturze nanokrystalicznej i ultradrobnoziarnistej prowadzone w IM¯
skupione by³y g³ównie na technologii ich wytwarzania.
Jedn¹ z wykorzystywanych metod by³a konsolidacja materia³u proszkowego otrzymanego poprzez wysokoenergetyczne mielenie materia³u polikrystalicznego, tj. metod¹
stopowania mechanicznego [53–57]. Prowadzone by³y
równie¿ prace z wykorzystaniem silnych odkszta³ceñ plastycznych do wytworzenia materia³ów o strukturze nanokrystalicznej [58–63]. W ramach prowadzonych prac badawczych opracowano podstawy technologii wytwarzania
stali ultradrobnoziarnistej metod¹ obróbki termomechanicznej [64]. Obecnie prowadzone s¹ badania nad otrzymaniem materia³u nanokrystalicznego metod¹ krystalizacji z fazy amorficznej [65].

Z przeprowadzonej analizy stanu badañ i technologii
w dziedzinie projektowania i wytwarzania metalicznych
materia³ów konstrukcyjnych o strukturze nanokrystalicznej i ultradrobnoziarnistej wynika, ¿e materia³y te charakteryzuj¹ siê du¿ymi potencjalnymi mo¿liwoœciami zastosowañ. Ich w³aœciwoœci mechaniczne przewy¿szaj¹ znacznie
w³aœciwoœci materia³ów o strukturze konwencjonalnej.
Aby konstrukcyjne materia³y nanokrystaliczne i ultradrobnoziarniste sta³y siê powszechne w u¿yciu, niezbêdne
jest opracowanie technologii pozwalaj¹cych na ich produkcjê na skalê masow¹, przy zapewnieniu standardów
przemys³owych takich jak powtarzalnoœæ i op³acalnoœæ
produkcji. Konieczne s¹ zatem dalsze badania, prowadz¹ce do osi¹gniêcia poziomu wiedzy podstawowej
i technologicznej wystarczaj¹cego do przezwyciê¿enia istniej¹cych problemów.
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