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GRANICE ROZWOJU MATERIAŁÓW
KONSTRUKCYJNYCH NA BAZIE ŻELAZA
W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia badawcze oraz kierunki rozwoju technologicznego w obszarze konstrukcyjnych stali i stopów na bazie żelaza o najwyższych możliwych do uzyskania właściwościach wytrzymałościowych. Przeanalizowano potencjalne możliwości oraz ograniczenia fizyczne i technologiczne kształtowania struktury
materiałów konstrukcyjnych na bazie żelaza. W oparciu o wnioski wynikające z analizy obecnego stanu wiedzy teoretycznej i wyników badań eksperymentalnych przeprowadzono dyskusję problemu granicznych właściwości wytrzymałościowych tych materiałów. Opisano osiągane obecnie właściwości i potencjalne możliwości rozwoju mikrostopowych
stali o strukturze ultradrobnoziarnistej i nanoziarnistej, średniostopowych stali bainitycznych nanostrukturalnych,
wysokostopowych stali utwardzanych wydzieleniowo typu maraging oraz stopów amorficznych. Na tle osiągnięć światowych przedstawiono wybrane badania realizowane w Instytucie Metalurgii Żelaza dotyczące rozwoju ultrawysokowytrzymałych konstrukcyjnych stali i stopów na bazie żelaza.
Słowa kluczowe: stale konstrukcyjne, struktury ultradrobnoziarniste, nanoziarniste i amorficzne, maksymalizacja
wytrzymałości

THE LIMITS OF DEVELOPMENT OF IRON-BASED STRUCTURAL
MATERIALS
New advances in research and directions of technological developments in the area of structural steels and ironbased alloys with the highest possible strength were presented in the paper. Potential abilities and physical and
technological limitations in processes of forming the structure of structural iron-based materials were analysed. Using conclusions obtained from analysis of the current state of theoretical knowledge and the results of experimental
research the limits of strength of these materials have been discussed.Currently available properties and potentially
possible developments of micro-alloyed ultrafine-grained and nano-grained steels, medium-alloyed nano-crystalline
bainitic steels, high-alloyed nano-precipitates strengthened maraging steels and amorphous alloys were described.
Selected research projects carried out at Instytut Metalurgii Żelaza on structural ultrahigh-strength steels and ironbased alloys against a background of the worldwide achievements were presented.
Keywords: structural steels, ultrafine-grained, nano-grained and amorphous structures, strength maximization

1. WPROWADZENIE
Materiały techniczne najogólniej można podzielić na
materiały konstrukcyjne i materiały funkcjonalne. Materiały konstrukcyjne używane są do przenoszenia obciążeń i ruchu oraz do ochrony przed niepożądanym oddziaływaniem środowiska, natomiast materiały funkcjonalne stosowane są w celu wykorzystania ich specyficznych właściwości fizycznych i chemicznych. Stale są
głównie materiałami konstrukcyjnymi, a jako materiały funkcjonalne wykorzystywane są gatunki stali o specjalnych właściwościach magnetycznych, elektrycznych
i powierzchniowych. Materiał konstrukcyjny powinien
wykazywać wysoki poziom kilku, określonych warunkami eksploatacji, cech technologicznych i użytkowych
takich jak: wytrzymałość, ciągliwość (odporność na pękanie), plastyczność (podatność do formowania, w tym
tłoczność), podatność do obróbki nadającej kształt (metodami ciągnienia, skrawania), podatność do łączenia
(spawalność, zgrzewalność), odporność na czynniki wywołujące zniszczenie (np. odporność na korozję).

W wielu zastosowaniach podstawowymi parametrami charakteryzującymi materiały konstrukcyjne są
wytrzymałość i granica plastyczności oraz ciągliwość
i z tego powodu głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kierunków rozwoju technologii wytwarzania konstrukcyjnych stali o najwyższych
możliwych do uzyskania właściwościach wytrzymałościowych i jednocześnie o akceptowalnej ciągliwości.
Poddano dyskusji m.in. problem maksymalnych możliwych do osiągnięcia (granicznych) właściwości wytrzymałościowych stali, wynikających z ograniczeń fizycznych i technologicznych.
W wyniku rozwoju nauki o materiałach i postępu
w opracowywaniu nowych gatunków stali, definicja
stali uległa modyfikacji w stosunku do określenia klasycznego. Zgodnie ze współczesnym stanem nauki
i technologii, za stal należy uznać materiał metaliczny będący stopem na bazie żelaza (tj. o zawartości powyżej 50% atomowych Fe), o zawartości węgla nie przekraczającej 2% masowych (8,8%
atomowych).
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2. CHARAKTERYSTYKA TYPÓW
STRUKTURY W STALACH
UMOŻLIWIAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIE
WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI
I JEDNOCZEŚNIE WYMAGANEJ,
WYNIKAJĄCEJ Z WARUNKÓW
EKSPLOATACJI, CIĄGLIWOŚCI
2.1. KLASYFIKACJA PODSTAWOWYCH
TYPÓW STRUKTURY W STALACH
KONSTRUKCYJNYCH
Właściwości mechaniczne jednofazowych stopów metali, w tym stopów żelaza, zależą od oddziaływań na poziomie struktury atomowej i od oddziaływań pomiędzy
zaburzeniami idealnej budowy krystalicznej w postaci atomów pierwiastków stopowych i domieszkowych,
dyslokacji, granic ziarn i innych obszarów o nieuporządkowanym ułożeniu atomów. Można wyróżnić pięć
podstawowych stanów strukturalnych żelaza i jednofazowych stopów żelaza, możliwych do wytworzenia na
obecnym etapie rozwoju technologii: kryształ idealny,
struktura polikrystaliczna konwencjonalna, struktura
ultradrobnoziarnista (ultradrobnokrystaliczna), struktura nanokrystaliczna, struktura amorficzna. W stopach dwufazowych i wielofazowych każda z faz może
charakteryzować się jedną z wymienionych struktur,
a dodatkowym elementem struktury są granice międzyfazowe.
Kryształ idealny żelaza można potraktować jako
bazę odniesienia dla pozostałych struktur o mniejszym
stopniu uporządkowania. O wytrzymałości kryształu idealnego decydują siły wiązań międzyatomowych.
Właściwości mechaniczne kryształu idealnego zależą
od kierunku przyłożenia siły w stosunku do sieci krystalicznej oraz od jego kształtu i wymiarów. Z obliczeń
teoretycznych – potwierdzonych eksperymentalnie
– wynika, że maksymalna wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze otoczenia monokryształu żelaza
o sieci A2 mieści się w zakresie od 10,5 GPa do 14 GPa
[1, 2]. Każde zaburzenie idealnej struktury kryształu w postaci atomów innych pierwiastków, dyslokacji
a)
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lub obszarów o nieuporządkowanym ułożeniu atomów
wpływa na obniżenie wytrzymałości, ale odpowiednio
zastosowane może prowadzić do poprawy ciągliwości.
2.2. STALE O STRUKTURZE
POLIKRYSTALICZNEJ KONWENCJONALNEJ
I ULTRADROBNOZIARNISTEJ
Struktura polikrystaliczna konwencjonalna jednofazowa lub wielofazowa o wielkości ziarna osnowy
w przybliżonym zakresie od 4 (lub 5) μm do 20 μm jest
obecnie najczęściej wytwarzana w stalach konstrukcyjnych w celu uzyskania wymaganych właściwości
użytkowych wyrobów. Na rys.1 zamieszczono przykładowe obrazy struktur składających się z ziarn o granicznych wielkościach dla podanego zakresu. Możliwe
do zastosowania mechanizmy umocnienia polegają na
rozdrobnieniu ziarna osnowy metodą odkształcenia
i rekrystalizacji i/lub z wykorzystaniem przemian fazowych, wytworzeniu struktury dwufazowej lub wielofazowej, umocnieniu cząstkami wydzieleń i umocnieniu
odkształceniowym.
Rozdrobnienie ziarna, jako jedyna metoda umacniania metali i stopów, która powoduje także zwiększenie
plastyczności i ciągliwości, jest obiektem szczególnego zainteresowania badaczy i technologów. W okresie
ostatnich kilkunastu lat przedmiotem badań i prób
przemysłowych były metody wytwarzania struktury ultradrobnoziarnistej (UDZ). Badania te nadal są intensywnie rozwijane. Nie istnieje fizyczna granica tak zdefiniowanej struktury i dlatego umownie przyjmowana
górna graniczna wielkość ziarna dla UDZ zawiera się w
przedziale 5–1 μm, a najczęściej jest to 2 lub 3 μm. Za
pomocą klasycznej technologii obróbki cieplnoplastycznej, dla blach o grubości 10–12 mm można osiągnąć w
stalach mikrostopowych niskowęglowych minimalną
wielkość ziarna ferrytu 4–5 μm [3, 4]. Dalsze rozdrobnienie ziarna może nastąpić przez odkształcenie (walcowanie) dużymi gniotami w zakresie ferrytycznym [5]
lub przez walcowanie na zimno stosowane przemiennie
z wyżarzaniem [6]. Osiągnięcie wielkości ziarna 1–2
μm, a nawet poniżej 1 μm (rys. 2), dotychczas jest możliwe tylko w warunkach laboratoryjnych z zastosowab)

Rys. 1. Przykłady konwencjonalnej struktury polikrystalicznej w stalach (mikroskopia świetlna): a) struktura dwufazowa
w stali Fe-0,1%C-1%Al składająca się z ziarn ferrytu o średniej wielkości ok. 20 μm i z mniejszych ziarn perlitu; b) struktura
wielofazowa ferrytyczno-bainityczno-martenzytyczna o średniej wielkości ziarna ok. 4 μm w stali niestopowej 0,13%C-0,7%Mn,
otrzymana w wyniku zastosowania obróbki cieplnoplastycznej w warunkach laboratoryjnych
Fig. 1. Examples of conventional polycrystalline structure in steel (light microscopy): a) dual-phase structure in steel Fe0,1%C-1%Al comprising ferrite grains of about 20 μm in diameter and finer grains of pearlite; b) multi-phase ferrite-bainite-martensite structure with average grain size of about 4 μm in unalloyed steel 0,13%C-0,7%Mn, obtained after applying
thermo-mechanical treatment in laboratory conditions
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Rys. 2. Przykłady ultradrobnoziarnistej struktury w stalach konstrukcyjnych: a) średnia wielkość ziarna >1μm, b) średnia
wielkość ziarna <1μm (prześwietleniowa mikroskopia elektronowa – cienka folia)
Fig. 2. Examples of ultrafine-grained structure in structural steels: a) average grain size >1 μm, b) average grain size <1 μm
(transmission electron microscopy – thin foil)

niem stosunkowo skomplikowanych (przez niektórych
nazywanych „egzotycznymi”) operacji odkształcenia
i obróbki cieplnej, nie nadających się do przeniesienia
do warunków przemysłowej masowej produkcji. Stwierdzono, że w wyniku odkształcenia metodą walcowania,
najdrobniejsze ziarno powstaje w przypowierzchniowej
warstwie o grubości ok. 0,25 mm. Prace nad komercjalizacją technologii wytwarzania stali UDZ przebiegają
nadal intensywnie [7].
2.3. STALE NANOZIARNISTE
Umownie przyjęto nazywać strukturę jako nanoziarnistą (nanokrystaliczną), gdy wielkość ziarna jest
mniejsza od 100 nm, chociaż podawane są również inne
granice, np. Gleiter jako przedział wielkości krystalitów
w nanostrukturach podaje 1–10 nm [8]. Nanostruktury w metalach i stopach można wytwarzać metodami
metalurgii proszków, przez zastosowanie dużych odkształceń, metodą przechłodzenia ze stanu ciekłego
z kontrolowaną krystalizacją lub osadzaniem elektrochemicznym z kontrolowaną krystalizacją. W odniesieniu do stopów żelaza, w tym stali, w ostatnich latach
największa liczba badań mających na celu wytworzenie
nanostruktury dotyczyła zastosowania różnych metod
odkształcenia plastycznego. Zastosowanie tych metod
prowadzi do otrzymania nanostruktury w małych objętościach metalu. Elementy struktury o wymiarach poniżej 100 nm, o morfologii zbliżonej do nanoziarn otrzymywanych metodami odkształcania i obróbki cieplnej
można otrzymać w wyniku przemiany martenzytycznej i przemiany bainityczej w stalach o zaprojektowanych w tym celu składach chemicznych. Główną zaletą
struktury nanokrystalicznej jest osiągnięcie wysokiej
wytrzymałości bez dużej ilości dodatków stopowych.
Na przykład dla czystego żelaza o strukturze nanokrystalicznej osiągnięto wytrzymałość na rozciąganie 895
MPa [9], tj. ok. 3,5 razy większą od wytrzymałości żelaza o konwencjonalnej strukturze polikrystalicznej.
2.4. AMORFICZNE STALE I STOPY ŻELAZA
Struktura amorficzna powstaje w wyniku przechłodzenia i zestalenia atomowej struktury stanu ciekłego.
Dla czystych metali wymagane są bardzo duże szybkości chłodzenia w celu uzyskania stanu amorficznego. W przypadku żelaza i stali niskostopowych wytwo-

rzenie struktury amorficznej wymaga przechłodzenia
z szybkościami rzędu 105 K·s-1, co limituje grubości
materiału amorficznego do maksimum 50 μm [10]. Badania nad wpływem składu chemicznego na podatność
do powstania struktury amorficznej doprowadziły do
odkrycia mechanizmów i składów stopów sprzyjających
zwiększeniu tej podatności. W przypadku żelaza jako
osnowy, są to stopy z układów Fe-(Al, Ga)-(P,C,B,Si)
oraz Fe-(Co,Ni)-(Zr,Hf,Nb,Ta)-B, dla których szybkość
krytyczna mieści się w zakresie 200–400 K·s-1, co pozwala uzyskać grubości materiału amorficznego w zakresie 1–6 mm [10]. Materiały amorficzne charakteryzują się właściwościami mechanicznymi nieosiągalnymi dla konwencjonalnych struktur polikrystalicznych
lub mikro- i nanokrystalicznych. Główną zaletą stopów
amorficznych jest bardzo wysoka wytrzymałość i jednocześnie dobra odporność na kruche pękanie oraz wysoka wytrzymałość zmęczeniowa [10, 11].
2.5. NOWE IDEE W ZAKRESIE
KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY STOPÓW
METALI
W przypadku struktur nanokrystalicznych pojawia
się pytanie o najmniejszą, graniczną wielkość nanoziarna. W miarę zmniejszania rozmiarów nanoziarn
coraz więcej atomów można przypisać do obszarów
granicznych, o innym uporządkowaniu i innej gęstości
atomowej niż wnętrza nanoziarn. Z uproszczonych obliczeń wynika, że udział obszarów granicznych w objętości stopu dla ziarna o rozmiarach 100 nm wynosi
około 3%, dla ziarna 10 nm około 30% i dla ziarna 5 nm
około 60%. Zwiększanie udziału obszarów granicznych
powoduje zwiększanie nadmiarowej energii swobodnej
pierwiastka lub stopu i dla określonej wielkości nanoziarna nadmiarowa energia swobodna nanostruktury
jest większa od nadmiarowej energii swobodnej struktury amorficznej. Np. nanostrukturalny krzem traci
stabilność przy wielkości nanoziarna 3,5 nm i przechodzi w stan amorficzny [12].
Na podstawie analizy teoretycznej i wyników badań
właściwości fizycznych pierwiastków i stopów na poziomie oddziaływań atomowych Gleiter przedstawił idee
nowych metod wytwarzania nanomateriałów [12–14].
Dwie z tych metod mogą mieć zastosowanie do syntetyzowania stopów na bazie Fe: scalanie nanocząstek
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o strukturze amorficznej w stop o strukturze nanoszkła metalicznego oraz scalanie nanokrystalitów metali nierozpuszczalnych wzajemnie w nanokompozyt metaliczny. Synteza nanocząstek amorficznych
daje w wyniku nanoszkło metaliczne w postaci stopu
składającego się z nanoziarn o strukturze amorficznej identycznej ze strukturą wyjściowych nanocząstek
oraz oddzielających je obszarów o nieuporządkowanej
strukturze atomowej o mniejszej gęstości od gęstości
wnętrza ziarn. Wygrzewanie nanoszkła metalicznego
wpływa na powiększanie objętości obszarów nieuporządkowanych o mniejszej gęstości. Stwarza to możliwość regulowania atomowej gęstości tych stopów. Synteza nanokrystalitów o rozmiarach kilku nanometrów
metali nierozpuszczających się wzajemnie (np. Fe i Ag)
prowadzi do otrzymania nanokompozytu metalicznego. Nanokompozyt składa się z nanoziarn o strukturze
identycznej z nanokrystalitami wyjściowymi i z obszarów przejściowych zawierających atomy sąsiadujących
z sobą nanoziarn. Zespolenie sąsiadujących nonoziarn
składających się z atomów pierwiastków nierozpuszczających się wzajemnie następuje w wyniku oddziaływań elektrycznych.
Teoria opisująca zasady syntezy i właściwości nanoszkieł i nanokompozytów metalicznych znajduje się
w początkowej fazie rozwoju, nie przesądzającej o możliwych obszarach zastosowań tych nowych nanomateriałów.

3. MECHANIZMY UMOCNIENIA
WYKORZYSTYWANE DO PODWYŻSZANIA
WYTRZYMAŁOŚCI STALI ORAZ
ZALEŻNOŚCI WIĄŻĄCE TYP STRUKTURY
Z WŁAŚCIWOŚCIAMI MECHANICZNYMI
3.1. STALE O STRUKTURZE
KONWENCJONALNEJ
I ULTRADROBNOZIARNISTEJ
W stalach o strukturze składającej się z ziarn o wielkości konwencjonalnej i z ziarn ultradrobnych wartość
naprężenia, które początkuje odkształcenie plastyczne
Vy (granica plastyczności w próbie rozciągania) można
podwyższyć wykorzystując jeden lub kilka jednocześnie
następujących mechanizmów umocnienia: umocnienie
atomami pierwiastków stopowych w roztworze stałym
(∆Vi), rozdrobnienie ziarna (∆Vd), umocnienie cząstkami
wydzieleń (∆Vc), umocnienie dyslokacyjne (∆VU). Przyjmując uproszczoną, ale wystarczająco dokładną zasadę
addytywności poszczególnych mechanizmów umocnienia, wartość naprężenia początkującego odkształcenie
plastyczne w stopie jednofazowym jest sumą:


Vy = V0 + ∆Vi + ∆Vd + ∆Vc + ∆VU

(1)

gdzie V0 jest tzw. naprężeniem tarcia dyslokacji w czystym Fe wynikającym z działania sił Peierlsa-Nabarro.
Dla stopów dwufazowych lub wielofazowych wypadkowa granica plastyczności Vyw wyrażona jest za pomocą
tzw. prawa mieszania:
w

i

Vy = 6i Vy vi
i

(2)

gdzie Vy jest granicą plastyczności fazy „i”, a vi jest
ułamkiem objętości fazy „i”.
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Umocnienie roztworowe ∆Vi zależy od rodzaju i ilości
pierwiastków rozpuszczonych w żelazie. Wzrost granicy plastyczności wynikający z rozdrobnienia ziarna jest
opisany empirycznym wzorem Halla-Petcha:
-1/2

∆Vd = kyd

(3)

gdzie d jest liniową miarą wielkości ziarna, a ky jest
stałą charakterystyczną dla określonego stopu, zwaną
współczynnikiem umocnienia. W ogólności wielkość d
reprezentuje tzw. średnią drogę poślizgu dyslokacji,
która w stali o strukturze ferrytycznej jest średnią
wielkością ziarna, w stali perlitycznej średnią odległością międzypłytkową, a w stali o strukturze martenzytu listwowego średnią szerokością listew. Umocnienie
dyspersyjnymi cząstkami wydzieleń jest opisane zależnością Ashby’ego-Orowana [15], gdy przyjmuje się
oddziaływanie cząstek z dyslokacjami zgodnie z mechanizmem Orowana – równanie (4a) lub zależnością
Ansella-Lenela [16,17], gdy przyjmuje się mechanizm
ścinania cząstek przez dyslokacje – równanie (4b) :
∆Vc [MPa] = (10,8f 1/2/X)[ln(X/6,125·10-4)]
∆Vc [MPa] = (G*/60)[f

1/3

(0,82 – f 1/3) -1]

(4a)
(4b)

gdzie f jest ułamkiem objętości cząstek umacniających,
X jest średnią średnicą cząstek umacniających wyrażoną w μm, a G* jest modułem sprężystości poprzecznej
fazy umacniającej, w MPa. Umocnienie stali wynikające z podwyższonej gęstości dyslokacji jest opisane
wzorem:
1/2

∆VU = DGbU

(5)

gdzie D jest stałą, G – wartością modułu sprężystości
poprzecznej osnowy, b – długością wektora Burgersa
dyslokacji, a U jest gęstością dyslokacji. Wzory (3)–(5)
są zależnościami empirycznymi, ale zostały uzasadnione teoretyczną analizą mechanizmów umocnienia.
Wysoką wartość granicy plastyczności stali ultradrobnoziarnistych uzyskuje się przy zawartości węgla najczęściej poniżej 0,15%, zawartości manganu
w granicach 1,0–1,5% i ewentualnych mikrododatkach
pierwiastków o silnym powinowactwie do węgla i/lub
azotu, najczęściej niobu. Stwierdzone dotychczas niekorzystne cechy stali ultradrobnoziarnistych są następujące [4, 18]:
– niestabilny, bez umocnienia, proces płynięcia plastycznego po przekroczeniu granicy plastyczności
(lokalizacja odkształcenia) i bardzo małe wartości
stosunku wytrzymałości na rozciąganie do granicy
plastyczności;
– mniejsze wydłużenie całkowite od stali o strukturze
konwencjonalnej;
– silna zależność wartości granicy plastyczności od
wielkości ziarna, co utrudnia wytworzenie stali o stabilnych właściwościach.
3.2. STALE NANOZIARNISTE
Oryginalna zależność Halla-Petcha (3) została
wyznaczona empirycznie dla stopów o wielkości ziarna
wyższej od 10 μm. Z wieloletnich późniejszych badań
wynika, że zależność ta może być także stosowana
do stopów ultradrobnoziarnistych o wielkości ziarna
poniżej 1 μm. Na podstawie wyników badań nad umac-

18

Bogdan Garbarz

nianiem się materiałów nanoziarnistych stwierdzono,
że dla bardzo małych ziarn zależność Halla-Petcha
w klasycznej postaci (3) przestaje obowiązywać, ze
względu na brak możliwości powstania spiętrzeń dyslokacji wewnątrz nanoziarna. Jak wynika z analizy
opublikowanych danych w opracowaniu [19] wartość
graniczna rozmiarów ziarn, do której stosuje się zależności Halla-Petcha zawiera się, według różnych źródeł,
w przedziale od 10 nm do 25 nm. Efektem istnienia
granicznej wielkości ziarna w zależności Halla-Petcha
jest określony maksymalny przyrost granicy plastyczności ∆Vd, którego nie można zwiększyć przez dalsze
rozdrabnianie struktury. W celu wyjaśnienia efektu
obniżania się wartości granicy plastyczności w wyniku
zmniejszania rozmiaru ziarna poniżej wartości krytycznej (zgodnie z tzw. odwrotną zależnością Halla-Petcha)
zaproponowano kilka modeli, jednak ciągle istnieją
rozbieżności w poglądach na ten temat.
W konwencjonalnym zakresie rozmiarów ziarn ich
zmniejszenie prowadzi jednocześnie do zwiększenia
granicy plastyczności i do zwiększenia ciągliwości.
Z wyników badań zamieszczonych w [20] wynika, że
dla struktur z ziarnami o wymiarach poniżej 100 nm
ciągliwość jest mniejsza, niż dla materiałów konwencjonalnych i ultradrobnoziarnistych. Dla rozmiaru ziarna
powyżej 1μm o plastyczności materiału decydują mechanizmy generowania ruchliwych dyslokacji. W miarę
zmniejszania wielkości ziarna mechanizmy te stają się
coraz mniej wydajne, a dla ziarna poniżej 25–10 nm
ruchliwość wewnątrzkrystalicznych dyslokacji jest niewystarczająca do realizacji odkształcenia i odkształcenie odbywa się przez ścinanie w obszarach granic
ziarn. Na podstawie badań struktur o różnej wielkości
ziarn stwierdzono, że struktura charakteryzująca się
najlepszymi właściwościami mechanicznymi (tj. jednocześnie wysoką wytrzymałością i dobrą plastycznością)
powinna składać się z ziarn o zróżnicowanej wielkości
opisanej rozkładem bimodalnym. W przypadku występowania rozkładu bimodalnego umocnienie jest efektem głównie pochodzącym od ziarn o rozmiarach nanometrycznych, a dobra odkształcalność związana jest
z aktywnością dyslokacji w ziarnach większych.
3.3. AMORFICZNE STALE I STOPY ŻELAZA
Teoria odkształcenia stopów amorficznych jest w początkowej fazie rozwoju. Odkształcenie stopów amorficznych następuje w wyniku inicjacji i propagacji
pasm ścinania lub pasm poślizgu. Wynika z tego, że
plastyczność stopów amorficznych może zostać podwyższona przez generowanie jak największej gęstości
pasm ścinania. Pasma ścinania zarodkują głównie w
miejscach występowania niejednorodności strukturalnych, którymi są w stopach amorficznych obszary
o zróżnicowanej gęstości atomowej. Obszary o mniejszej gęstości atomowej charakteryzują się mniejszą
wartością tarcia międzyatomowego i w tych miejscach
zostaje zapoczątkowany poślizg w wyniku przyłożenia
siły zewnętrznej. Z dotychczasowej wiedzy wynika, że
przy mniejszej gęstości atomowej stopu amorficznego
i większej niejednorodności gęstości atomowej w objętości stopu możliwe jest uzyskanie większej plastyczności [21].

Prace IMŻ 1 (2010)

4. PRZYKŁADY PRAC
BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
REALIZOWANYCH W INSTYTUCIE
METALURGII ŻELAZA Z ZAKRESU
ULTRAWYSOKOWYTRZYMAŁYCH STALI
KONSTRUKCYJNYCH
4.1. STALE TYPU MARAGING
Klasyczne gatunki stali maraging, wynalezione w latach 60. ubiegłego wieku w USA należą do grupy stali
wysokowytrzymałych wysokostopowych opartych na
układzie Fe-Ni-Co-Mo-Ti/Al, umacnianych wydzieleniami faz międzymetalicznych w wyniku starzenia przesyconego martenzytu na bazie Fe-18%Ni, o jak najmniejszej zawartości pierwiastków międzywęzłowych (węgla
i azotu). Stale maraging charakteryzują się wysokim
stosunkiem wytrzymałości do masy, dobrą ciągliwością
przy bardzo wysokiej wytrzymałości, odpornością na
kruchość wodorową i korozję naprężeniową oraz dobrą
spajalnością. Klasyczne gatunki stali maraging produkowano i badano w Polsce od połowy lat 70. XX wieku,
ale obecnie nie są wytwarzane przez przemysł krajowy.
Klasyczne gatunki stali maraging oparte na układzie
Fe-18%Ni-Co-Mo-Ti lub/i Al mają następujące tradycyjne oznaczenia: 18Ni200 lub MS200 o nominalnej granicy plastyczności 200 ksi, równej 1380 MPa, 18Ni250
lub MS250 o nominalnej granicy plastyczności 250
ksi, równej 1725 MPa, 18Ni300 lub MS300 o nominalnej granicy plastyczności 300 ksi, równej 2070 MPa,
18Ni350 lub MS350 o nominalnej granicy plastyczności 350 ksi, równej 2415 MPa. Równolegle z rozwojem
klasycznych gatunków stali maraging prowadzono badania nad gatunkami o wyższej granicy plastyczności:
MS400 o nominalnej granicy plastyczności ok. 2,7 GPa
oraz MS500 o nominalnej granicy plastyczności ok.
3,4 GPa. Od 2009 roku w IMŻ prowadzone są badania
nad opracowaniem składu chemicznego i technologii
wytwarzania ultrawysokowytrzymałej stali maraging,
która po zastosowaniu optymalnej obróbki cieplnej
wykazywałaby granicę plastyczności co najmniej 2,5
GPa i zachowałaby ciągliwość gwarantującą wysoką
odporność na pękanie [22]. Z badań wpływu struktury
na właściwości stali maraging na różnych etapach obróbki cieplnej wynika jednoznacznie, że dominującym
mechanizmem umocnienia jest wydzielanie cząstek
faz międzymetalicznych o wielkości nanometrów. Poszukiwanie mechanizmów zwiększenia granicy plastyczności stali maraging ponad górną wartość granicy
plastyczności klasycznych gatunków wynoszącą 350
ksi (ok. 2,4 GPa) przy utrzymaniu ciągliwości wystarczającej do uzyskania wysokiej odporności na pękanie,
powinno więc skupić się na zwiększeniu efektu umocnienia dyspersyjnego nanocząstkami faz międzymetalicznych. W wyniku badań prowadzonych w IMŻ zaprojektowano składy chemiczne stali maraging w następujących klasach granicy plastyczności: MS400-400ksi
(2,7 GPa), MS500-500ksi (3,4 GPa) i MS550-550ksi
(3,8 GPa). Obecnie trwają badania nad optymalizacją
stosunku wytrzymałości na rozciąganie do ciągliwości,
metodami modyfikacji składu chemicznego i parametrów obróbki cieplnej.
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4.2. BAINITYCZNE STALE NANOZIARNISTE
Wysokowęglowe średniostopowe stale bainityczne
o dwufazowej strukturze składającej się z nanolistew
bezwęglikowego bainitu oraz austenitu resztkowego, stanowią obecnie przedmiot intensywnych badań
w światowych laboratoriach zajmujących się projektowaniem stali konstrukcyjnych. Wysokowęglowe stale
bainityczne stwarzają możliwości uzyskania bardzo
wysokich wskaźników wytrzymałościowych (twardość
do ok. 700 HV, granica plastyczności do 2,5–3,0 GPa)
i jednocześnie dobrej ciągliwości, przy stosunkowo niewielkim dodatku pierwiastków stopowych, wynoszącym sumarycznie 5–6% masowych. Klasyczne gatunki
stali typu maraging, charakteryzujące się podobnymi
właściwościami, zawierają sumarycznie ok. 30% masowych pierwiastków stopowych. Od 2008 roku w IMŻ
prowadzone są badania nad zaprojektowaniem optymalnego składu gatunku stali o strukturze nanobainitu
oraz technologii wytwarzania wyrobów z tej stali [23].
Wysoka wytrzymałość wysokowęglowej średniostopowej stali bainitycznej o strukturze nanolistwowej jest
wynikiem działania następujących trzech głównych
mechanizmów umocnienia na poziomie mikro- i nanostrukturalnym oraz na poziomie atomowym:
– umocnienie roztworowe, wynikające z obecności
atomów międzywęzłowych węgla w sieci A2 w stanie przesyconym, w obszarach granic listew bainitu,
w sieci A1 austenitu resztkowego i w obszarach granic międzyfazowych bainit/austenit resztkowy oraz –
w mniejszym stopniu – umocnienie roztworowe atomami substytucyjnymi Si, Mn, Cr i Mo;
– umocnienie dyslokacyjne, będące efektem dużej gęstości dyslokacji w bezwęglikowym bainicie listwowym;
– umocnienie granicami i subgranicami listew bainitu
o wymiarach nanometrycznych (wg publikowanych
wyników badań i wyników prac własnych średnia
szerokość listew nanobainitu wynosi 40–70 nm) oraz
granicami nanobainit/austenit reszt-kowy.
Optymalna struktura wysokowęglowej stali nanobainitycznej powinna się składać z listew bezwęglikowego
bainitu o dużej gęstości dyslokacji i jak najmniejszych
rozmiarach oraz austenitu resztkowego w postaci jak
najcieńszych listew. Przykłady obrazów struktury wya)
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sokowęglowej stali nanobainitycznej obserwowanych
za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego
i prześwietleniowego mikroskopu elektronowego zamieszczono na rys. 3.

5. KIERUNKI I GRANICE PODWYŻSZANIA
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH
STALI KONSTRUKCYJNYCH I STOPÓW
NA BAZIE Fe
Na diagramie na rys. 4 podano maksymalne wartości
granicy plastyczności, uzyskiwane przy jednoczesnym
zapewnieniu wymaganych innych właściwości użytkowych takich jak odporność na pękanie, odkształcalność i/lub spawalność, dla głównych grup stali konstrukcyjnych wytwarzanych obecnie w warunkach
przemysłowych. Najwyższą wartością granicy plastyczności spośród wytwarzanych przemysłowo stali konstrukcyjnych i stopów na bazie Fe charakteryzują się
stale maraging, dla których wartości Re dochodzą do
2,4 GPa przy akceptowalnej do określonych zastosowań ciągliwości (A5 = 5–6%). W przypadku większości
gatunków stali wymienionych na rys. 4, najważniejszym kierunkiem rozwoju jest podwyższanie odporności na pękanie, zwłaszcza w niskiej temperaturze
i utrzymaniu jak najwyższej wartości granicy plastyczności. Ten kierunek badań i rozwoju technologii
nie został jeszcze wyczerpany i należy oczekiwać dalszego polepszania relacji wytrzymałość – ciągliwość.
Drugim istotnym kierunkiem rozwoju są poszukiwania
metod zmierzających do jak najwyższej wytrzymałości
i ciągliwości, przy jak najniższej stopowości.
Na rys. 5 pokazano maksymalne wartości granicy
plastyczności (lub wytrzymałości na rozciąganie, gdy
wartość odkształcenia plastycznego w trakcie rozciągania jest bliska zeru) dla wysokowytrzymałych stali i stopów Fe znajdujących się w fazie badań. Jako wartość
odniesienia podano wytrzymałość włoskowego monokryształu FeD, która wynosi około 13 GPa [1] i można ją uznać za maksymalną wytrzymałość możliwą do
uzyskania dla żelaza i jego stopów. Należy podkreślić,
że wymiar poprzeczny badanych włoskowych monob)

Rys. 3. Struktura stali nanobainitycznej obserwowana za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, powiększenie
55 tys. × (a) i za pomocą prześwietleniowego mikroskopu elektronowego, powiększenie 100 tys. × (b ) [23]
Fig. 3. Structure of nano-bainitic steel pictured in scanning electron microscope (a) and in transmission electron microscope
(b) [23]
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kryształów nie przekraczał 8 μm, a maksymalna długość wynosiła 20 mm [24]. Trudno więc wyobrazić sobie
wytworzenie elementu konstrukcyjnego o strukturze
monokryształu. Generalnie można stwierdzić, że im
większy wymagany przekrój elementu konstrukcyjnego tym trudniej wytworzyć strukturę o zadawalającej kombinacji wysokiej wytrzymałości i jednocześnie
dużej ciągliwości. Dla małych przekrojów wyrobów
metalowych można uzyskać spektakularnie wysoką
granicę plastyczności – jako przykład może posłużyć
cienki drut stalowy odkształcony na zimno bardzo
dużymi gniotami w procesie ciągnienia, osiągający
wytrzymałość do 5,5 GPa. Użyteczność takiego wyrobu jako elementu konstrukcyjnego jest jednak bardzo
ograniczona, ze względu na bardzo mały jego przekrój.
Na rys. 5 numerami 12 (stale wysokowęglowe stopowe
o strukturze bainitu nanolistwowego), 13 (ultrawysokowytrzymałe stale maraging) i 14 (stale amorficzne)
oznaczono nowe klasy stali o najwyższej osiąganej
obecnie wartości granicy plastyczności, które mają
perspektywy szerokich zastosowań praktycznych. Na
podstawie wyników badań prowadzonych nad stalami
i stopami zaliczonymi do grup 13 i 14 można stwierdzić, że zbliżanie się do poziomu granicy plastyczności
równego około 3,5 GPa powoduje obniżenie ciągliwości
do wartości bliskiej zeru [21, 22, 26]. Wynika z tego,
że podstawowym wyzwaniem dla badań nad rozwojem
ultrawysokowytrzymałych konstrukcyjnych stali i stopów żelaza jest opracowanie metod zwiększania ich
ciągliwości. Bazą do tego typu badań jest rozwój teorii
opisujących mechanizmy odkształcenia i umocnienia.
Dotychczas opracowane teorie, w tym zależności opisane wzorami (3)–(5), nie mają zastosowania do ana-
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Rys. 5. Maksymalne uzyskiwane obecnie wartości granicy plastyczności stali i stopów Fe w fazie badań i rozwoju: 10 – niestopowe/niskostopowe ferrytyczne/bainityczne
ultradrobnoziarniste; 11 – niestopowe/niskostopowe ferrytyczne/bainityczne nanoziarniste; 12 – wysokowęglowe
stopowe o strukturze bainitu nanolistwowego; 13 – ultrawysokowytrzymałe maraging; 14 – stopowe amorficzne;
15 – monokryształ włoskowy Fe-D
Fig. 5. Maximum values of currently attainable yield
strength for classes of structural steel and Fe-based alloys
at the stage of research and development: 10 – unalloyed/
low-alloyed ultrafine-grained ferritic/bainitic; 11 – unalloyed/low-alloyed nano-grained ferritic/bainitic; 12 – highcarbon alloyed with nano-lath bainite structure; 13 – ultrahigh-strength maraging; 14-alloyed amorphous; 15 – Fe-D
whisker

lizy procesów odkształcenia w odniesieniu do struktur
nonokrystalicznych i amorficznych.

6. PODSUMOWANIE

Rys. 4. Maksymalne wartości granicy plastyczności grup
gatunkowych stali konstrukcyjnych wytwarzanych obecnie w warunkach przemysłowych: 1 – typu IF; 2 – ferrytyczno-perlityczne konwencjonalne; 3 – perlityczno-ferrytyczne średniowęglowe mikrostopowe; 4 – niskowęglowe
mikrostopowe/niskostopowe o strukturze ferrytycznej/
bainitycznej; 5 – niskostopowe wielofazowe (ferryt/bainit/
martenzyt); 6 – perlityczne mikrostopowe/niskostopowe;
7 – niskowęglowe niskostopowe/średnistopowe o strukturze martenzytu listwowego (dyslokacyjnego); 8 – stopowe
ulepszone cieplnie; 9 – klasyczne maraging
Fig. 4. Maximum values of yield strength for classes of
structural steel currently manufactured in industrial
conditions: 1 – IF; 2 – conventional ferrite-pearlite; 3 – medium-carbon micro-alloyed pearlite-ferrite; 4 – low-carbon
micro-alloyed/low-alloyed with ferrite/bainite structure;
5 – low-alloyed multi-phase (ferrite/bainite/martensite);
6 – micro-alloyed/low-alloyed pearlitic; 7 – low-carbon lowalloyed/medium-alloyed with lath (dislocation) martensite
structure; 8 – alloyed quenched-and-tempered; 9 – classical
maraging

W artykule przedyskutowano problem maksymalnych możliwych do osiągnięcia (granicznych) właściwości wytrzymałościowych stali. Stwierdzono, że najwyższą wartością granicy plastyczności spośród wytwarzanych przemysłowo stali konstrukcyjnych i stopów
na bazie Fe charakteryzują się stale maraging, dla
których wartości Re dochodzą do 2,4 GPa, przy akceptowalnej ciągliwości (do określonych zastosowań).
W przypadku obecnie wytwarzanych gatunków stali
wysokowytrzymałych, najważniejszym kierunkiem
rozwoju jest podwyższanie ich odporności na pękanie,
zwłaszcza w niskiej temperaturze, z jednoczesnym
utrzymaniem jak najwyższej wartości granicy plastyczności, przy jak najniższej stopowości. Ten kierunek
badań i rozwoju technologii nie został jeszcze wyczerpany i należy oczekiwać dalszego polepszania relacji
wytrzymałość – ciągliwość.
Za maksymalną wytrzymałość możliwą do uzyskania dla żelaza i jego stopów można uznać wytrzymałość
włoskowego monokryształu FeD, która wynosi około
13 GPa. Z analizy teoretycznej i z badań eksperymentalnych wynika, że im większy wymagany przekrój
elementu konstrukcyjnego tym trudniej wytworzyć
materiał o strukturze dającej w wyniku zadowalającą kombinację wysokiej wytrzymałości i jednocześnie
dużej ciągliwości. Na podstawie wyników badań prowadzonych nad ultrawysokowytrzymałymi stalami
i stopami Fe można stwierdzić, że na obecnym etapie
badań, przy zbliżaniu się do granicy plastyczności równej około 3,5 GPa, następuje obniżenie ciągliwości do
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wartości bliskiej zeru. Podstawowym wyzwaniem jest
więc opracowanie metod zwiększania ciągliwości stali
nanostrukturalnych i amorficznych. Jest to uzależnione od rozwoju teorii opisujących mechanizmy odkształcenia i umocnienia. Dotychczasowe teorie stosowane
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do opisu mechanizmów odkształcenia w stalach konwencjonalnych obecnie wytwarzanych, nie mogą być
zastosowane do analizy procesów odkształcenia zachodzących w stopach o strukturach nonokrystalicznych
i amorficznych.
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