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MIKROSTRUKTURA I WĐAĦCIWOĦCI
EKSPERYMENTALNYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH
Fe-0,1%C-1,4%Mn-(4÷8%Al) PO WALCOWANIU
NA GORäCO
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów walcowania na goræco niskowúglowych stali konstrukcyjnych
Fe-0,1%C-1,4%Mn-(4÷8%Al) zawierajæcych jako gđówny dodatek stopowy glin oraz mikrododatki V i Ti. Zbadano
wpđyw zawartoħci glinu oraz parametrów odksztađcenia na mikrostrukturú oraz na wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe
i plastycznoħè badanych materiađów. Przeprowadzone badania wykazađy, iľ odksztađcenie plastyczne prowadzi do
silnego wydđuľenia ziarn osnowy ferrytycznej oraz produktów przemiany austenitu w kierunku pđyniúcia plastycznego
materiađu. W zastosowanych warunkach eksperymentalnych nie stwierdzono wystúpowania procesu odbudowy mikrostruktury w wyniku rekrystalizacji osnowy ferrytycznej. Najkorzystniejszymi wđaħciwoħciami mechanicznymi charakteryzuje siú stal zawierajæca 4% glinu (Re = 380 MPa, Rm = 500 MPa, A5 = 23%). Stale z glinem Ů6% charakteryzujæ
siú niľszæ plastycznoħciæ, wynikajæcæ z gruboziarnistej struktury ferrytu oraz obecnoħci na granicach ziarn czæstek
stopowej fazy wúglikowej bogatej w glin.
Sđowa kluczowe: stal konstrukcyjna z glinem, walcowanie na goræco, mikrostruktura, wđaħciwoħci mechaniczne

MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF EXPERIMENTAL
STRUCTURAL STEELS Fe-0.1%C-1.4%Mn-(4÷8%Al)
AFTER HOT ROLLING
This article presents results of hot rolling experiments on low-carbon constructional steels Fe-0.1%C-1.4%Mn(4÷8%Al) containing aluminium as the main alloying addition and micro-additions of V and Ti. The effect of aluminium content and strain parameters on microstructure and on strength properties and plasticity of the examined
materials was tested. The tests revealed that plastic strain resulted in strong elongation of grains of the ferritic matrix
and products of austenite transformation towards plastic ßow of the material. Under the applied experimental conditions, no microstructure reconstruction due to recrystallisation of ferritic matrix was found. The most favourable
mechanical properties occur in steel containing 4% of aluminium (Re = 380 MPa, Rm = 500 MPa, A5 = 23%). Steels with
aluminium Ů6% are characterised by lower plasticity resulting from coarse-grained ferrite structure and the existence
of particles of alloying Al-rich carbide phase at grain boundaries.
Key words: structural steel with aluminum, hot rolling, microstructure, mechanical properties

1. WPROWADZENIE
Materiađy konstrukcyjne powinny charakteryzowaè
siú m.in. korzystnym stosunkiem wytrzymađoħci do ciúľaru wđaħciwego, odpowiedniæ odpornoħciæ korozyjnæ
w ħrodowisku ich eksploatowania oraz akceptowalnym
kosztem wytwarzania. Jednæ z grup materiađów konstrukcyjnych nowej generacji sæ stale na bazie Fe-Al,
dla których moľliwe jest uzyskanie unikatowych wđaħciwoħci technologicznych i uľytkowych, nieosiægalnych
w przypadku klasycznych gatunków stali konstrukcyjnych wúglowych i niskostopowych.
Wynikiem obecnoħci atomów Al w sieci Fe-Į jest duľy
stopieē umocnienia roztworowego, wpđywajæcego na
wzrost wđaħciwoħci mechanicznych stali [1]. W pracy
[2] wykazano, iľ umocnienie polikrystalicznego ferrytu
atomami glinu wynosi okođo 40 MPa na 1% masowy Al.
Autorzy publikacji [3] wskazujæ, iľ dodatek Al w ilo-

ħci powyľej 5% masowych podnosi znaczæco odpornoħè
na wysokotemperaturowe utlenianie stali w powietrzu. Wyroby wytwarzane ze stopów ľelaza z glinem
charakteryzujæ siú równieľ podwyľszonæ odpornoħciæ
korozyjnæ w okreħlonych ħrodowiskach, w tym na dziađanie agresywnej atmosfery zawierajæcej jony chloru
(np. wilgotnej atmosfery nadmorskiej) [4]. Dodatkowæ
korzyħciæ wynikajæcæ z obecnoħci glinu jest obniľenie
gústoħci stali, przy jednoczesnym podwyľszeniu wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych w stosunku do klasycznych
gatunków stali [5].
W pracy [6] wykazano m.in., iľ zastosowanie w stali
dodatku glinu ogranicza szkodliwe dziađanie Cu i Sn
na jakoħè powierzchni wyrobów stalowych. Gđúbokoħè
i intensywnoħci púkniúè wzdđuľ granic ziarn, wywođanych tworzeniem siú w streÞe utleniania ciekđej fazy
na osnowie Cu, zmniejsza siú istotnie w stali zawierajæcej 1% Al, a zawartoħè glinu powyľej 4% cađkowicie
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oraz stosowanie w eksperymentach niestandardowych
próbek wytrzymađoħciowych, analiza porównawcza wyników przedstawionych w wymienionych pracach jest
utrudniona. Przedstawione rezultaty wskazujæ jednak,
iľ zawartoħè wúgla oraz poszczególnych pierwiastków
w stopach Fe-Al-C wpđywa istotnie na rodzaj struktury i osiægany poziom wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych
i plastycznoħci tych materiađów.
Celem przedstawionych w artykule badaē byđo okreħlenie wpđywu dodatku stopowego glinu w zakresie
4÷8% masowych na rodzaj i morfologiú skđadników
strukturalnych wystúpujæcych w eksperymentalnych
niskowúglowych stalach Fe-0,1%C-1,4%Mn-(4÷8%Al)
po odksztađceniu plastycznym na goræco metodæ walcowania. Eksperymenty walcowania pđaskowników pozwoliđy na wstúpnæ ocenú wđaħciwoħci mechanicznych
stali z glinem oraz na zbadanie podatnoħci na odksztađcenie plastyczne na goræco tych materiađów.

zapobiega powstawaniu tych wad. Stwierdzono, iľ wytwarzanie wyrobów ze stali z dodatkiem Al moľe przyczyniè siú do zwiúkszenia efektywnoħci wykorzystania
zđomu zawierajæcego glin i nieutleniajæce siú pierwiastki metaliczne (Cu, Sn, As, Sb).
W pracach [7, 8] opracowano szczegóđowæ charakterystykú przemian fazowych jakie zachodzæ w stalach
z ukđadu Fe-0,1%C-(0÷8%Al)+(1,4%Mn) w trakcie obróbki cieplnej w zakresie temperatury 700÷1300°C.
Wykazano m.in., iľ w przypadku stali zawierajæcych
0,1% C i powyľej ~1,8% masowego glinu, w trakcie nagrzewania nastúpuje tylko czúħciowa przemiana fazowa
DĺJ. Stale zawierajæce glin w iloħci 2÷8% w zakresie
temperatury pomiúdzy A1 a temperaturæ powstawania
ferrytu wysokotemperaturowego posiadajæ strukturú dwufazowæ ferrytyczno-austenitycznæ. W zwiæzku
z tym istnieje ograniczona moľliwoħè podwyľszenia
wđaħciwoħci mechanicznych i plastycznoħci tych stali
metodæ rozdrobnienia struktury wywođanej przemianæ
fazowæ. W szczególnoħci dotyczy to stali o zawartoħci
glinu >5%, dla których udziađ objútoħciowy austenitu
w strukturze wynosi od kilku do kilkunastu procent.
Wzrost zawartoħci glinu w badanych stalach powoduje
równieľ zmiany rodzaju i morfologii wystúpujæcych w
strukturze wúglików. Dla zawartoħci glinu poniľej 5%
gđównym rodzajem wúglika wystúpujæcego w strukturze jest cementyt, który wydziela siú w trakcie chđodzenia z austenitu. Wyľsza zawartoħci glinu niľ 5% wpđywa na wzrost udziađu wúglikowej fazy typu Fe3AlC0,5.
Na podstawie przeprowadzonych badaē stwierdzono,
iľ wđaħciwoħci stali z glinem ksztađtowaè moľna gđównie przez zastosowanie odpowiednio dobranych parametrów odksztađcenia plastycznego na goræco (temperatury oraz wielkoħè odksztađcenia) i towarzyszæcych
odksztađceniu procesów zdrowienia i rekrystalizacji
osnowy ferrytycznej oraz w wyniku przemiany fazowej
wysp austenitycznych podczas chđodzenia po odksztađceniu.
W literaturze brak doniesieē dotyczæcych wđaħciwoħci i struktury stopów ľelaza z glinem o skđadzie
chemicznym zbliľonym do stali Fe-0,1%C-1,4%Mn(4÷8%Al) búdæcych przedmiotem badaē w niniejszej
pracy. Wiúkszoħè publikacji na temat stopów z ukđadu Fe-Al-C dotyczy materiađów przeznaczonych do
eksploatacji w podwyľszonej temperaturze, zawierajæcych powyľej 8% glinu. Analiza literaturowa wskazuje, iľ dotychczasowe badania w zakresie struktury
i wđaħciwoħci mechanicznych stali konstrukcyjnych
z Al dotyczyđy gđównie gatunków ultraniskowúglowych
o zawartoħci C poniľej 150 ppm i Ů6% glinu [5, 10]
oraz stali ħrednio- i wysokowúglowych zawierajæcych
glin w iloħci okođo 7÷12% [11–13], w których w skđadzie chemicznym poza pierwiastkami C i Al wystúpujæ w róľnej iloħci dodatki stopowe: Mn, Cr, Si, Mo, Ti,
Nb, V, B, Ta. Z uwagi na róľne metody wyznaczania
wđaħciwoħci mechanicznych (rozciæganie, ħciskanie)

2. MATERIAĐ I METODYKA BADAĒ
Materiađ do badaē wytopiono i odlano w IMĽ w postaci wlewków o masie wytopu ~70 kg w indukcyjnym
piecu próľniowym VSG-100S. Wlewki odlano w atmosferze argonu do wlewnicy o wymiarach wewnútrznych:
60 × 150 × 1020 mm lub do wlewnicy o wymiarach wewnútrznych Ƒ125/Ƒ135 × 690 mm. Skđady chemiczne
eksperymentalnych stali podano w tabeli 1. Stale charakteryzujæ siú zawartoħciæ podstawowych pierwiastków na poziomie 0,1%C, 1,40%Mn, 0,15%Si, cechujæ
siú zbliľonæ zawartoħciæ pierwiastków domieszkowych
oraz zwierajæ glin w iloħciach okođo 4, 6, 7 i 8% masowych. Badane stale zawierajæ ponadto mikrododatki
0,1% V i 0,01% Ti.
Wlewki eksperymentalnych stali po odlaniu poddano obróbce ujednorodniajæcej w temperaturze 1200°C
w czasie 18 godz., a nastúpnie przekuto i przewalcowano wstúpnie na pđaskowniki o wymiarach 23×160×
500 mm. Przygotowane w ten sposób pđaskowniki stanowiđy materiađ badawczy do prób walcowania na goræco.
Eksperymenty walcowania pđaskowników przeprowadzono w IMĽ w linii walcowniczej LPS/moduđ B [9].
Linia LPS zđoľona jest z zespođu walcowniczego jednoklatkowego nawrotnego do walcowania na goræco blach
arkuszowych i prútów oraz wyposaľona jest w urzædzenia do nagrzewania i prowadzenia procesu walcowania
w zakresie wysokotemperaturowym, niskotemperaturowym i z obróbkæ cieplno-plastycznæ oraz regulowanego chđodzenia po walcowaniu. Urzædzenie LPS
wyposaľone jest w aparaturú do pomiaru i rejestracji
podstawowych parametrów walcowania.
Badania mikrostrukturalne wykonano z zastosowaniem techniki mikroskopii ħwietlnej w zakresie powiúkszeē od 50÷1000× oraz przy uľyciu skaningowe-

Tabela 1. Skđad chemiczny eksperymentalnych stali
Table 1. Chemical composition of experimental steels
Zawartoħci pierwiastków w % masowych

w ppm

Lp.

Oznaczenie
stali

C

Mn

Si

P

S

Al

Cu

Sn

V

Ti

N

O

1

A4

0,10

1,36

0,15

0,009

0,008

3,95

0,019

0,006

0,095

0,010

27

5

2

A6

0,09

1,37

0,13

0,009

0,006

6,28

0,018

0,006

0,095

0,010

25

4

3

A7

0,11

1,34

0,12

0,006

0,008

7,20

0,021

0,006

0,094

0,013

24

3

4

A8

0,11

1,39

0,19

0,008

0,007

8,25

0,017

0,008

0,099

0,010

19

3
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Przykđadowe fotograÞe mikrostruktury stali A4 na
przekroju wzdđuľnym pđaskownika po walcowaniu wg
wariantów A i B (Tabela 2) i chđodzeniu w powietrzu
przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Struktura materiađu w obu przypadkach zđoľona jest z wydđuľonych
w kierunku walcownia ziarn osnowy ferrytu, przy czym
wielkoħè ziarn jest wyraļnie mniejsza przy zastosowaniu niľszej temperatury odksztađceē (Rys. 1a i 2a).
W osnowie ferrytu wystúpujæ wyspowo, pojedynczo
lub w postaci skupisk, obszary stanowiæce pierwotny
austenit, który w wyniku chđodzenia ulegđ przemianie w mieszaninú ferrytu oraz perlitu (Rys. 1b i 2b).
Dđugoħè pojedynczych wysp wydđuľonych w kierunku
walcowania dochodzi do kilkuset mikronów. Wielkoħè
powstađych ziarn ferrytu i perlitu po przemianie austenitu nie przekracza 30 zm. Na obserwowanych zgđadach ujawnia siú równieľ podziarnowa struktura ferrytu, która jest prawdopodobnie wynikiem przebiegu
procesów zdrowienia w trakcie lub po odksztađceniu
plastycznym (Rys. 2b).
Przykđadowe fotograÞe mikrostruktury oraz wyniki
mikroanalizy chemicznej skđadników strukturalnych
wystúpujæcych w stali zawierajæcej glin w iloħci 6% po
walcowaniu wg wariantów A i B (Tabela 2) przedstawiono na rysunkach 3–5. Osnowú badanej stali stanowiæ silnie wydđuľone w kierunku walcowania ziarna
ferrytu. Zróľnicowanie temperatury poszczególnych

3. WYNIKI BADAĒ
Zestawienie parametrów prób walcowania eksperymentalnych stali w linii LPS/moduđ B podano w tabeli 2. Próby walcowania dla kaľdego materiađu zrealizowano wg dwóch wariantów róľniæcych siú temperaturæ
wygrzewania materiađu przed odksztađceniem plastycznym. Temperaturú wygrzewania wszystkich próbek
z badanych stali dobrano w taki sposób, aby ograniczyè
nadmierny rozrost ziarna ferrytu przed odksztađceniem
plastycznym. Czas wygrzewania pđaskowników przed
walcowaniem wynosiđ okođo 25 minut. Kaľdy z wariantów walcowania obejmowađ trzy przepusty o cađkowitej wartoħci odksztađcenia rzeczywistego w zakresie
H= 0,61÷0,73, przy czym wartoħè ostatniego odksztađcenia byđa najwyľsza (H = ~0,3). Dla kaľdego wariantu
walcowania zróľnicowano temperaturú poszczególnych
przepustów. Pasma przewalcowano na gruboħè koēcowæ ok. 12 mm. Próbki po walcowaniu studzono swobodnie do temperatury otoczenia w powietrzu ze ħredniæ
szybkoħciæ <1°C.

Tabela 2. Zestawienie parametrów walcowania eksperymentalnych stali w linii LPS/B
Table 2. Summary of rolling parameters of experimental steels in LPS/B line

Oznaczenie
próby

Temperatura
wygrzewania przed
odksztađceniem
°C

Parametry odksztađcenia
t
s

Przepust 1
T
°C

İ

Przepust 2

t

vw
m/s

s

T
°C

İ

vw
m/s

t
s

Przepust 3
T
°C

İ

vw
m/s

A4 / A

1050

42

880

0,15

0,1

9,5

840

0,19

0,2

8,0

760

0,32

0,4

A4 / B

1150

36

1010

0,15

0,1

5,8

930

0,20

0,2

17,6

850

0,38

0,4

A6 / A

1050

32

920

0,15

0,1

6,8

850

0,19

0,2

9,0

800

0,30

0,4

A6 / B

1100

34

960

0,15

0,1

5,8

860

0,19

0,2

8,9

830

0,32

0,4

A7 / A

1050

43

910

0,15

0,1

5,5

840

0,19

0,2

7,1

810

0,27

0,4

A7 / B

1100

33

980

0,15

0,1

6,8

880

0,19

0,2

7,7

840

0,30

0,4

A8 / A

1050

40

940

0,15

0,1

5,9

845

0,18

0,2

7,4

810

0,27

0,4

A8 / B

1100

37

985

0,15

0,1

6,3

880

0,19

0,2

7,2

850

0,29

0,4

T – temperatura powierzchni pđaskownika, İ – gniot rzeczywisty, vw – prúdkoħè walcowania, t – czas przerwy pomiúdzy przepustami
a)

b)

Rys. 1. Mikrostruktura stali A4 na przekroju wzdđuľnym pđaskownika po walcowaniu na goræco w linii LPS/B zgodnie z wariantem A (tabela 2) i chđodzeniu w powietrzu do temperatury otoczenia, powiúkszenie: a) ×30, b) ×1000
Fig. 1. Microstructure of A4 steel on longitudinal cross section of ßat bar after hot rolling in LPS/B line according to variant
A (table 2) and cooling to ambient temperature in air, magniÞcation: : a) ×30, b) ×1000
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Rys. 2. Mikrostruktura stali A4 na przekroju wzdđuľnym pđaskownika po walcowaniu na goræco w linii LPS/B zgodnie z wariantem B (Tabela 2) i chđodzeniu w powietrzu do temperatury otoczenia, powiúkszenie: a) ×30, b) ×1000
Fig. 2. Microstructure of A4 steel on longitudinal cross section of ßat bar after hot rolling in LPS/B line according to variant
B (Table 2) and cooling to ambient temperature in air, magniÞcation: a) ×30, b) ×1000

a)

b)

Rys. 3. Mikrostruktura stali A6 na przekroju wzdđuľnym pđaskowników po walcowaniu na goræco w linii LPS/B i chđodzeniu
w powietrzu do temperatury otoczenia: a) wariant A walcowania, b) wariant B walcowania
Fig. 3. Microstructure of A6 steel on longitudinal cross section of ßat bars after hot rolling in LPS/B line and cooling to ambient temperature in air: a) rolling variant A, b) rolling variant B

odksztađceē istotnie wpđynúđo na wielkoħè ziarna osnowy (Rys. 3). W strukturze stali widoczne sæ równieľ
wystúpujæce na granicach ziarn ferrytu oraz w ich
wnútrzu pojedyncze pierwotne ziarna austenitu, które
ulegđy czúħciowej lub cađkowitej przemianie w perlit
(Rys. 4). Brak wystúpowania w obszarach pierwotnych
ziarn austenitu po chđodzeniu fazy ferrytycznej zwiæzany jest z duľæ zawartoħciæ wúgla w austenicie przed
przemianæ fazowæ (Rys 4a). Wokóđ utworzonych wysp
perlitu zaobserwowano wystúpowanie drobnych globularnych czæstek stopowej fazy wúglikowej Fe3AlC0,5
(Rys. 4b). Wystúpowanie otoczki wúglika stopowego
wokóđ pierwotnych wysp austenitu moľna tđumaczyè
dyfuzjæ wúgla z ferrytu do granicy miúdzyfazowej,
zwiæzanej ze zmniejszajæcæ siú wraz z temperaturæ
rozpuszczalnoħciæ wúgla w tej fazie. Nadmiar wúgla
w obecnoħci wysokiej koncentracji glinu wydziela siú w
formie stabilnego w tych warunkach termodynamicznych wúglika stopowego. Faza wúglikowa wystúpuje
równieľ w postaci nieregularnych czæstek lub cienkich
warstw na granicach ziarn ferrytu oraz w postaci iglastej we wnútrzu ziarn ferrytu (Rys. 5).
FotograÞe mikrostruktury oraz wyniki mikroanalizy
chemicznej skđadników strukturalnych wystúpujæcych

w stali A7 po walcowaniu wg wariantów A i B (Tabela 2)
i chđodzeniu w powietrzu przedstawiono na rysunkach
6–8. Stal po walcowaniu, niezaleľnie od zastosowanych
wariantów temperaturowych, charakteryzuje siú bardzo duľym ziarnem ferrytu, o rozmiarze w kierunku
pđyniúcia materiađu rzúdu kilku milimetrów (Rys. 6
i 7). Wewnætrz ziarn znajdujæ siú pojedyncze, wydđuľone w kierunku walcowania wysepki stanowiæce obszary wystúpowania pierwotnego austenitu, który ulegđ
czúħciowej przemianie w perlit. Przemiana austenitu w
perlit zachodzæca w wyniku chđodzenia poniľej temperatury Ac1 prawdopodobnie kontrolowana jest dyfuzjæ
glinu z austenitu do ferrytu na froncie przemiany fazowej, czego efektem jest brak jej cađkowitego przebiegu
dla zastosowanej szybkoħci chđodzenia (<1°C/s) stali po
walcowaniu (Rys. 8). Obecnoħè austenitu szczætkowego
w strukturze stali w temperaturze otoczenia zwiæzana jest równieľ z redystrybucjæ wúgla prowadzæcæ do
wzbogacenia tej fazy w wúgiel do wartoħci okođo 0,8%C
(Rys. 8 – obszar 1) i jej stabilizacjæ chemicznæ.
Podobnie jak w przypadku stali zawierajæcej 6% glinu, wokóđ wysp byđego austenitu, na granicy miúdzyfazowej ferryt / austenit, wystúpuje w postaci poprzerywanej warstewki lub skupisk nieregularnych czæstek,
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wúglik stopowy Fe3AlC0,5. W osnowie stali widoczne sæ
rozmieszczone dyspersyjnie we wnútrzu oraz na granicach podziarn ferrytu drobne czæstki wúglików lub
wúglikoazotków typu VC lub V(C,N) (Rys. 8). Wielkoħè ħrednicy obserwowanych czæstek nie przekracza
150 nm.
FotograÞe mikrostruktury uzyskanej w wyniku walcowania i chđodzenia stali zawierajæcej 8% glinu przedstawiono na rysunkach 9 i 10. Podobnie jak w przypadku stali zawierajæcej 7%, glinu mikrostruktura zđoľona
jest z wydđuľonych ziarn osnowy ferrytycznej, na których granicach wystúpujæ wydzielenia czæstek wúglika stopowego. Wúglik stopowy wydzieliđ siú w trakcie
chđodzenia po odksztađceniu równieľ we wnútrzu ziarn
ferrytu w formie igieđ, o dđugoħci <10 zm.
Na podstawie badaē makroskopowych oraz obserwacji mikrostruktury w obszarze przypowierzchniowym
pđaskowników po walcowaniu w linii LPS stwierdzono,
iľ eksperymentalne stale z glinem charakteryzujæ siú
dobræ podatnoħciæ do odksztađceē w warunkach wysokotemperaturowych. Powierzchnia oraz brzegi odwalcowanych pđaskowników pozbawione sæ wad w postaci
púkniúè czy naderwaē.
Wyniki badaē wđaħciwoħci mechanicznych eksperymentalnych stali z glinem uzyskanych w próbie
statycznego rozciægania próbek wykonanych z odwalcowanych pđaskowników przedstawiono w tabeli 3.
Porównujæc uzyskane wyniki stwierdzono, iľ najkorzystniejszymi wđaħciwoħciami mechanicznymi po zastosowanych wariantach walcowania i chđodzenia charakteryzuje siú stal zawierajæca 4% glinu. W przypadku zastosowania wariantu A, cechujæcego siú niľszæ
temperaturæ ostatniego odksztađcenia (760°C), uzyskano granicú plastycznoħci na poziomie Re = 380 MPa
oraz korzystny stosunek Rp0,2 / Rm wynoszæcy 0,76, co

Rys. 4. Mikrostruktura stali A6 po walcowaniu na goræco
w linii LPS/B zgodnie z wariantem A (Tabela 2) i chđodzeniu w powietrzu do temperatury otoczenia oraz wyniki
mikroanalizy skđadu chemicznego (EDS-SEM) skđadników
strukturalnych w obszarach wskazanych na fotograÞach
a) i b)
Fig. 4. Microstructure of A6 steel after hot rolling in LPS/B
line according to variant A (Table 2) and cooling to ambient
temperature in air. Results of microanalysis of chemical
composition (EDS-SEM) of structure constituents pointed
on Þgures a) and b) are presented

Rys. 5. Mikrostruktura stali A6 na przekroju wzdđuľnym
pđaskownika po walcowaniu na goræco w linii LPS/B zgodnie z wariantem B (Tabela 2) i chđodzeniu w powietrzu do
temperatury otoczenia
Fig. 5. Microstructure of A6 steel on longitudinal cross section of ßat bar after hot rolling in LPS/B line according to
variant B (Table 2) and cooling in air to ambient temperature

daje stosunkowo duľy zapas plastycznoħci materiađu w
warunkach eksploatacji. Ħrednia wartoħè wydđuľenia
próbek wynosi A5 = 23%. Próbki pobrane z pđaskownika walcowanego w ostatnim przepuħcie w wyľszej temperaturze (850°C) charakteryzujæ siú zarówno niľszymi wartoħciami granicy plastycznoħci (Re = 348 MPa)
oraz wytrzymađoħci na rozciæganie (Rm = 486 MPa), jak
równieľ wykazujæ o pođowú mniejsze wydđuľenie wynoszæce A5 = 11%. Stale o zawartoħci glinu Ů6%, przy
zbliľonej wartoħci wytrzymađoħci na rozciæganie, cha-
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Rys. 6. Mikrostruktura stali A7 na przekroju wzdđuľnym pđaskownika po walcowaniu na goræco w linii LPS/B zgodnie z wariantem A (Tabela 2) i chđodzeniu w powietrzu do temperatury otoczenia, powiúkszenie: a) ×15, b) ×300
Fig. 6. Microstructure of A7 steel on longitudinal cross section of ßat bar after hot rolling in LPS/B line according to variant
A (Table 2) and cooling to ambient temperature in air, magniÞcation: a) ×15, b) ×300

a)

b)

Rys. 7. Mikrostruktura stali A7 na przekroju wzdđuľnym po walcowaniu na goræco w linii LPS/B zgodnie z wariantem B
(Tabela 2) i chđodzeniu w powietrzu do temperatury otoczenia, powiúkszenie: a) ×15, b) ×300
Fig. 7. Microstructure of A7 steel on cross section after hot rolling in LPS/B line according to B variant (Table 2) and cooling
in air to ambient temperature, magniÞcation: a) ×15, b) ×300
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Rys. 8. Mikrostruktura stali stali A7 po walcowaniu na goræco w linii LPS/B zgodnie z wariantem B (Tabela 2) i chđodzeniu
w powietrzu do temperatury otoczenia oraz wyniki mikroanalizy skđadu chemicznego (EDS-SEM) skđadników strukturalnych w obszarach wskazanych na fotograÞi
Fig. 8. Microstructure of A7 steel after hot rolling in LPS/B line according to variant B (Table 2) and cooling to ambient temperature in air. Results of microanalysis of chemical composition (EDS-SEM) of structure constituents pointed on Þgure are
presented
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Rys. 9. Mikrostruktura stali A8 na przekroju wzdđuľnym pđaskownika po walcowaniu na goræco w linii LPS/B zgodnie z wariantem A (Tabela 2) i chđodzeniu w powietrzu do temperatury otoczenia, powiúkszenie: a) ×30, b) ×300
Fig. 9. Microstructure of A8 steel on longitudinal cross section of ßat bar after hot rolling in LPS/B line according to variant
A (Table 2) and cooling to ambient temperature in air, magniÞcation: a) ×30, b) ×300

a)

b)

Rys. 10. Mikrostruktura stali A8 na przekroju wzdđuľnym pđaskownika po walcowaniu na goræco w linii LPS/B zgodnie z wariantem B (Tabela 2) i chđodzeniu w powietrzu do temperatury otoczenia, powiúkszenie: a) ×30, b) ×300
Fig. 10. Microstructure of A8 steel on longitudinal cross section of ßat bar after hot rolling in LPS/B line according to variant
B (Table 2) and cooling to ambient temperature in air, magniÞcation: a) ×30, b) ×300

Tabela 3. Wyniki próby rozciægania eksperymentalnych stali z glinem po walcowaniu na goræco i chđodzeniu w powietrzu
Table 3. Results of tensile test of experimental steels with aluminum after hot rolling and air cooling
Oznaczenie wariantu

Granica plastycznoħci
Rp0,2
MPa

Wytrzymađoħè
na rozciæganie Rm
MPa

Stosunek
Rp0,2 / Rm

Wydđuľenie A5

%

A4/A

381

502

0,76

23,2

A4/B

348

486

0,72

11,1

A6/A

463

503

0,92

3,1

A6/B

462

501

0,92

2,8

A7/A

448

494

0,91

4,5

A7/B

415

488

0,85

3,6

A8/A

476

542

0,88

4,4

A8/B

482

548

0,88

3,2

rakteryzujæ siú wyraļnie wyľszym poziomem granicy
plastycznoħci w stosunku do stali A4. Najwyľsze wartoħci Rp0,2 oraz Rm uzyskano dla stali zawierajæcej 8%
glinu (Re =~480 MPa i Rm =~545 MPa). Stale o zawartoħci glinu z przedziađu 6÷8% cechujæ siú równoczeħnie
bardzo niskæ wartoħciæ wydđuľenia A5 – na poziomie
kilku procent – oraz wysokim stosunkiem Rp0,2 / Rm.
Uzyskane w wyniku walcowania na goræco i chđodzenia w powietrzu wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe oraz

plastycznoħè stali zawierajæcych glin w iloħci 6÷8% sæ
zbliľone do poziomu wđaħciwoħci mechanicznych stali z glinem o skđadzie Fe-0,24%C-8%Al-1,9%Ti oraz
Fe-0,88%C-1,8%Mn-6,9%Al-2%Cr, których wyniki badaē przedstawiono w pracach [14, 15].
Wysoka plastycznoħè stali A4, w stosunku do stali z wyľszæ zawartoħciæ glinu, wynika z obecnoħci
w strukturze wzglúdnie duľego udziađu objútoħciowego
(VV ū 20%) wysp ferrytyczno-perlitycznych. W struk-
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turze stali z glinem Ů6%, cechujæcych siú znaczenie
wiúkszym ziarnem osnowy ferrytu niľ stal A4, wzrasta
udziađ czæstek stopowej fazy wúglikowej. Morfologia
tych wydzieleē (formy iglaste, nieregularnego ksztađtu czæstki o ostrych krawúdziach) oraz duľa tendencja
do zarodkowania na granicach ziarn osnowy, znacznie
osđabiajæ spójnoħè granic ferrytu obniľajæc istotnie plastycznoħè stali.

4. WNIOSKI
Przeprowadzone badania pozwoliđy na okreħlenie
wpđywu zastosowanych parametrów odksztađcenia
oraz sposobu chđodzenia na mikrostrukturú stali zawierajæcych dodatek stopowy glinu w zakresie 4÷8% oraz
umoľliwiđy uzyskanie wstúpnych danych dotyczæcych
wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych i plastycznoħci tych
stali. Na podstawie wyników badaē moľna sformuđowaè nastúpujæce wnioski:
1. Odksztađcenie plastyczne na goræco prowadzi do silnego wydđuľenia ziarn osnowy ferrytycznej w kierunku pđyniúcia plastycznego materiađu, przy czym
wraz ze wzrostem zawartoħci glinu w stali nastúpuje
jednoczesny wzrost ħredniej wielkoħci ziarna (od kilkuset mikronów do kilku milimetrów).
2. W zakresie zastosowanych parametrów odksztađcenia plastycznego nie stwierdzono wystúpowania
procesów odbudowy mikrostruktury badanych stali
w wyniku rekrystalizacji osnowy ferrytycznej. Tworzy siú podziarnowa struktura ferrytu, która jest
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wynikiem przebiegu zdrowienia w trakcie lub po odksztađceniu plastycznym.
3. Zawartoħè glinu w stalach Fe-0,1%C-1,4%Mn(4÷8%Al) wpđywa na rodzaj i udziađ skđadników
strukturalnych. W wyniku przemiany fazowej austenitu w stali zawierajæcej 4% glinu w osnowie
ferrytycznej wystúpujæ wydđuľone wyspy zđoľone
z mieszaniny ziarn ferrytu i perlitu. Przy zawartoħci
6 i 7% glinu austenit ulega tylko czúħciowej przemianie – w osnowie wystúpujæ wyspy austenityczno-perlityczne, wokóđ których znajduje siú otoczka zđoľona
z czæstek wúglika stopowego Fe3AlC0,5. W osnowie
stali zawierajæcej 8% glinu wúglik ten wydziela siú
na granicach oraz we wnútrzu ziarn ferrytu.
4. Wzrost zawartoħci glinu do wartoħci Ů6% powoduje
pogorszenie plastycznoħci stali, co wynika gđównie
z obecnoħci czæstek wúglika Fe3AlC0,5, wydzielajæcych siú najczúħciej na granicach ziarn osnowy.
5. Uzyskane wyniki badaē stanowiæ podstawú do opracowania zađoľeē technologicznych wytwarzania wyrobów z gatunku stali zawierajæcej 4÷6% Al, charakteryzujæcego siú granicæ plastycznoħci na poziomie
400÷500 MPa oraz dobræ plastycznoħciæ wystarczajæcæ do wielu zastosowaē.
W publikacji wykorzystano czúħè wyników projektu badawczego nr N N508 626240 pt. „Opracowanie metodami symulacji Þzycznej i numerycznej charakterystyki przemian fazowych i strukturalnych zachodzæcych w stopach z ukđadu Fe(0,1%C)-(1÷8%Al) stanowiæcego bazú nowej grupy
stali konstrukcyjnych” Þnansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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