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MATEMATYCZNE MODELOWANIE HARTOWNOŚCI
BAINITYCZNEJ
Artykuł prezentuje nową metodę wyznaczania hartowności bainitycznej w oparciu o model przemian fazowych
opracowany dla grupy nowoczesnych stali bainitycznych. Modele przemiany ferrytycznej, perlitycznej, bainitycznej
i martenzytycznej opracowano z wykorzystaniem analizy odwrotnej wyników badań dylatometrycznych. Wskaźnik
hartowności bainitycznej określono wykorzystując zależność udziału bainitu w strukturze stali od szybkości chłodzenia; obliczając pole pod tą krzywą. Za stan odniesienia do obliczeń przyjęto pole powierzchni pod obliczoną krzywą
zależności udziału objętościowego bainitu od szybkości chłodzenia dla przypadku, gdy przemiana ferrytyczna zostaje
powstrzymana. Otrzymany w ten sposób wskaźnik umożliwia przeprowadzenie ilościowej analizy wpływu składu
chemicznego, wielkości ziarna austenitu i wartości odkształcenia zmagazynowanego w strukturze w wyniku niepełnej
rekrystalizacji na podatność stali do tworzenia struktur bainitycznych w przemysłowych procesach walcowania i kontrolowanego chłodzenia blach. Zdefiniowanie wskaźnika hartowności bainitycznej stwarza również podstawy do opracowania ilościowych zależności wiążących hartowność bainityczną z zawartością pierwiastków w stali, z uwzględnieniem synergicznego oddziaływania pierwiastków stopowych.
Słowa kluczowe: stal bainityczna, przemiany fazowe, hartowność bainityczna, modelowanie matematyczne

MATHEMATICAL MODELING OF BAINITIC HARDENABILITY
The paper presents a new concept of quantitative description of bainitic hardenability. Till now, bainitic hardenability has been described in an intuitive way. The need for quantitative characterization of this notion has increased
over the recent years in connection with development of modern bainitic steels. The concept of bainitic hardenability
was built in connection with mathematical modeling of phase transformations. Phase transformation model, developed specifically for bainitic steels, allowed to conduct accurate predictions of the ferrite, pearlite, bainite and martensite volume fractions in a steel as function of chemical composition, austenite grain size, strain retained in austenite
as a result of deformation below the recrystallization stop temperature, and cooling rate. Bainitic hardenability index
was defined as the area below the curve representing bainite content as function of cooling rate in real conditions
divided by the same quantity calculated in a reference state in which the ferrite transformation is totally suppressed.
Results of the calculations presented in the paper, show that the index facilitates proper description of steel potential
to develop the bainitic structure during the thermomechanical processing.
Keywords: bainitic steels, phase transformations, bainitic hardenability, mathematical modeling

1. WSTĘP
Metaloznawcze podstawy stali bainitycznaych,
umożliwiające wdrożenie przemysłowych technologii
produkcji blach, zostały podane przez Irvina i Pickeringa w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku [1].
Badacze ci, szczególną uwagę zwrócili na synergiczne
oddziaływanie molibdenu i boru wydłużające okres
inkubacyjny przemiany ferrytycznej, a w efekcie, powodujące wzrost hartowności bainitycznej. Zawartość
innych pierwiastków w stalach bainitycznych utrzymywana jest w zakresach zmienności ograniczających
możliwość tworzenia się martenzytu w wyrobie. Stale bainityczne opracowane przez Irvinga i Pickeringa
charakteryzowały się stosunkowo wysoką ciągliwością
połączoną z bardzo wysoką wytrzymałością. Jednak
nie były konkurencyjne do stali ulepszanych cieplnie.

Z tego powodu nie zyskały one powszechnej aprobaty
producentów wyrobów stalowych.
Od niedawna stale bainityczne ponownie znalazły
się w centrum zainteresowania naukowców. Najnowsze badania pokazały, że wykorzystując różne mechanizmy umocnienia można ograniczyć zawartość węgla
w tych stalach, co istotnie podwyższa ich ciągliwość,
przy niezmienionej wytrzymałości [2]. Zastosowanie
nowoczesnych technik badań struktury, takich jak na
przykład wysokorozdzielcza mikroskopia skaningowa
(FEG-SEM), zmieniło także poglądy na mechanizmy
przemiany i typy mikrostruktur bainitycznych powstających w nowoczesnych stalach konstrukcyjnych w zabiegach kontrolowanej obróbki cieplno-mechanicznej.
Zidentyfikowano w nich między innymi złożone morfologicznie i nieopisane dotychczas typy bainitu i mikrostruktur powstających w wyniku niekompletnej prze-
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miany austenitu, składających się z ultra-drobnych faz
charakteryzujących się złożoną budową morfologiczną
[3].
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań, w których opracowano model przemian fazowych
w stalach bainitycznych, uwzględniający wpływ węgla
i pierwiastków stopowych, wielkości ziarna oraz odkształcenia skumulowanego w strukturze austenitu w
wyniku odkształcenia poniżej temperatury powstrzymania rekrystalizacji. Opracowany model wykorzystano następnie do wyznaczenia parametrów charakteryzujących hartowność bainityczną, których stosowanie
umożliwi bardziej efektywne projektowanie składu
chemicznego i technologii wytwarzania wyrobów z nowoczesnych stali bainitycznych.

2. MATEMATYCZNY MODEL PRZEMIAN
FAZOWYCH
Koncepcję ilościowego zdefiniowania wskaźników
charakteryzujących hartowność bainityczną oparto na
modelowaniu przemian fazowych w warunkach ciągłego chłodzenia stali. Model przemian fazowych opracowano posługując się wynikami badań dylatometrycznych, które przedstawiono w formie wykresów CTPc.
Najważniejszym elementem modelu jest równanie
Johnsona-Mehla-Avramiego:
n
X = 1 – exp(-kt )

(1)

gdzie:
X – ułamek objętościowy fazy,
t – czas,
k, n – współczynniki, które zależą od mechanizmu
przemiany i miejsc uprzywilejowanego zarodkowania.
Wartość współczynnika k w równaniu (1) zależy
od temperatury w sposób pozwalający odzwierciedlić
kształt krzywych C na wykresie CTPi. Z tego powodu,
w początkowym etapie badań, przetestowano różne
funkcje w celu najdokładniejszego scharakteryzowania
zależności k(T). Po przeprowadzonej ocenie dokładności obliczeń, w badaniach zastosowano dwie postacie
zależności k(T):
k = k3exp(k2 – k1T)
k = kmax exp ;- c

(2)

T - Tnose q
mE
p

(3)

Równanie (2) zostało zaproponowane przez autorów
niniejszej pracy. W analizie odwrotnej, współczynniki

k1, k2 and k3 były składowymi wektora a optymalizowanych parametrów modelu i nadano im następujące
symbole: a5, a6 i a7 dla przemiany ferrytycznej, a13, a14
i a15 dla przemiany perlitycznej oraz a22, a23 i a24 dla
przemiany bainitycznej. Z kolei zależność (3), opartą o
zmodyfikowaną funkcję Gausa, po raz pierwszy zastosowano w pracy [4]. Współczynniki kmax, Tnose, q, p w
równaniu (3) charakteryzują kształt krzywej C przemiany na wykresie CTPi, mianowicie, kmax jest maksymalną wartością k, Tnose jest temperaturą „nosa”
krzywej C, q jest parametrem proporcjonalnym do szerokości krzywej rozkładu w połowie wysokości, zaś p
charakteryzuje stromość krzywej. Równania wiążące
te współczynniki ze składem chemicznym i wielkością ziarna austenitu dla różnych przemian fazowych
podano w tablicy 1. Współczynnik n w równaniu (1),
w powiązaniu z równaniami (2) i (3), podlega również
optymalizacji i jest oznaczany symbolami a4, a12 i a21,
odpowiednio dla przemiany ferrytycznej, perlitycznej
i bainitycznej.
Temperatury równowagowe Ae1 i Ae3 obliczano za pomocą następujących równań:
Ae1 = 723 – 10,7[Mn] – 16,9[Ni] + 29,1 [Si] + 16,9[Cr]
(3)
Ae3 = 880,5 – 246,7[C] – 28,9[Mn] + 39,55[So] +
+ 6,7[Cr] – 32,2[Ni]

W badaniach modelowych wykorzystano następującą postać funkcji na okres inkubacyjny przemian fazowych:
x=

3
b exp ; c $ 10
E
(A0 - T)
R (T +273)

Table 1. Definitions of parameters in equation (3) for ferritic, pearlitic and bainitic transformation

k max =

a5

Dr c[C]+ 1 [Mn]m
6

Przemiana perlityczna

kmax =

a13
Dr

(5)

gdzie:
R – stała gazowa,
T – temperatura, [oC],
b i c – współczynniki dopasowania.
Temperatura odniesienia (A0) w równaniu (5) ma różne znaczenie dla poszczególnych przemian (tablica 2).
Współczynniki b, c i m w równaniu (5) wyznaczane
są w oparciu o wyniki badań dylatometrycznych z wykorzystaniem metody analizy odwrotnej. W analizie
współczynniki te stanowią wektor zmiennych, które
podlegają optymalizacji a i oznaczane są następująco:
a1, a2 i a3 dla przemiany ferrytycznej; a9, a10 i a11 dla
przemiany perlitycznej oraz a21, a22 i a23 dla przemiany
bainitycznej. Pozostałe równania, które nie zmieniają
się dla wszystkich modeli, opisują zawartość węgla na
granicach faz od temperatury: γ – α (cγα), γ – cementyt
(cγβ), równowagową zawartość węgla w ferrycie (cα) oraz

Tablica 1. Definicje parametrów w równaniu (3) dla przemiany ferrytycznej, perlitycznej i bainitycznej

Przemiana ferrytyczna

(4)

Przemiana bainityczna

kmax =

a22 - ([C]+5[ Mn]+2[ Si])
Dr cr

Tnose= Ae3 + 400 - a6
Dc

Tnose= Ae1+ 400 - a14
Dr

Tnose= a23+ 400 - 100[ C]-10[ Mn]-10[ Si]
Dr

q = a7

q = a15

q = a24

p = a8

p = a16

p = a25
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Fm = (1 – Ff – Fp – Fb){1 – exp[-0,011(TM – T)]}

Tablica 2. Równania opisujące okres inkubacyjny dla przemiany ferrytycznej, perlitycznej i bainitycznej

(9)

gdzie: Ff, Fp, Fb – odpowiednio, udział ferrytu, perlitu
i bainitu w stali.

Table 2. Equations describing incubation period for ferritic, pearlitic and bainitic transformation
Przemiana

29

Równanie na okres inkubacyjny
3

Ferrytyczna

xf =

a1
a2 $ 10
G
a exp =
R (T +273)
(Ae3 - T)

Perlityczna

xP =

a9
a10 $ 10
G
a exp =
R (T +273)
(Ae1- T)

Bainityczna

xb =

3. BADANIA DOŚWIADCZALNE

3

Przemiany austenitu podczas ciągłego chłodzenia ze
stałą szybkością badano z wykorzystaniem dylatometru odkształceniowego DIL 805. Skład chemiczny stali
doświadczalnych podano w tablicy 3. Próbki do badań
miały kształt cylindra I4×7 mm. Badania przeprowadzono stosując dwa typy doświadczeń, które schematycznie przedstawiono na rysunku 1.
W wariancie na rysunku 1(a) zastosowano nagrzewanie do temperatury 1200ºC i wygrzewanie przez 300
sekund, następnie chłodzenie do temperatury 1050ºC,
przy której próbki odkształcano stosując 60% redukcję
wysokości i wytrzymywano przez 60 sekund, następnie próbki chłodzono do temperatury 900ºC stosując
stałą szybkość 2ºC/s, z której chłodzono je stopniując
szybkość chłodzenia w przedziale 0,5–75ºC/s. Warunki
doświadczenia przedstawione na rysunku 1(b) różnią
się tym od opisanych na rysunku 1(a), że odkształcenie
zadano w tym przypadku poniżej temperatury rekrystalizacji.

3

11

3

a17
a18 $ 10
G
a exp =
R (T +273)
(Tb - T)
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bieżącą zawartość węgla w austenicie (cγ). Parametry
te obliczono z wykorzystaniem programu ThermoCalc.
Temperatury początku przemiany bainitycznej (Tb)
i martenzytycznej (Tm) obliczane są za pomocą następujących równań:
Tb = a20 – 425[C] – 42,5[Mn] – 31,5[Ni] – 70 [Cr] (6)
Tm = a26 – a27cJ

(7)

Ułamek austenitu, który podlega przemianie w martenzyt obliczany jest z wykorzystaniem modelu Koistinena i Marburgera [4]:
Xm = 1 – exp[-0,11(TM – T)]

(8)

4. IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW
MODELU

Równanie (8) charakteryzuje udział objętościowy
martenzytu w odniesieniu do objętości austenitu, który
pozostaje nieprzemieniony w temperaturze Tm. Ułamek
objętości martenzytu w stosunku do całej objętości stali
obliczane jest za pomocą następującego równania:

Do identyfikacji współczynników modeli przemian
fazowych zastosowano metodę obliczeń odwrotnych.

Tablica 3. Skład chemiczny stali doświadczalnych, % mas
Table 3. Chemical composition of experimental steels, wg %

a)

Stal

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Al

Cu

Nb

V

Ti

S

0,053

1,485

0,292

0,01

0,01

0,082

0,01

0,031

0,001

0,001

0,001

0,001

1109

0,080

1,85

0,21

0,012

0,012

0,54

0,16

0,034

0,16

–

–

–

1210

0,074

2,0

0,1

0,012

0,012

0,1

0,10

0,034

0,10

0,038

–

0,13

1218

0,046

1,46

0,3

0,014

0,009

–

0,53

0,021

–

–

–

–

1260

0,045

1,46

0,31

0,01

0,01

–

0,31

0,022

0,40

–

–

–

1261

0,046

1,48

0,3

0,012

0,01

–

0,50

0,022

0,40

–

–

–

b)

Rys. 1. Warianty doświadczeń dylatometrycznych zastosowanych do identyfikacji współczynników modeli przemian fazowych: (a) zrekrystalizowana struktura austenitu; (b) niezrekrystalizowana struktura austenitu
Fig. 1. Variants of dilatometric experiments applied in identification of phase transformations models coefficients: (a) recrystalized austenite structure; (b) non-recrystalized austenite structure
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Podstawowe zasady tej metody w odniesieniu do modelowania przemian fazowych w stalach opisano w szeregu publikacjach, na przykład [5]. Poniżej przedstawiono podstawy tej metody.
Matematyczny model dowolnego procesu lub zjawiska jest opisywany układem równań:
k
r
d =F(a, p), F:R " R

(10)

gdzie:
d = {d1, ..., dr} – wektor zmiennych zależnych,
a = {a1, ..., al} – wektor współczynników modelu,
p = {p1, ..., pk} – wektor parametrów procesu.
W przypadku, gdy wektory p i a są znane, rozwiązanie problemu (10) nazywane jest rozwiązaniem
bezpośrednim. Rozwiązanie odwrotne problemu (10)
polega na wyznaczeniu składowych wektora x dla znanych wektorów d i p. W przeprowadzonych badaniach
wektor parametrów wynikowych d zawiera temperatury początku i końca przemian fazowych oraz ułamki
objętościowe składników strukturalnych w próbkach
chłodzonych do temperatury otoczenia. Wektor a zawiera współczynniki w równaniach modelu przemian
fazowych, zaś składowe wektora p obejmują szybkość
chłodzenia, wielkość ziarna austenitu i odkształcenie
resztkowe zmagazynowane w strukturze podczas odkształcenia poniżej temperatury powstrzymania rekrystalizacji.
Celem analizy odwrotnej jest wyznaczenie optymalnych składowych wektora a. Jest to osiągane poprzez
poszukiwanie minimum funkcji celu ze względu na
wartość wektora a. Funkcja celu zdefiniowana jest jako
błąd kwadratowy różnic między zmierzonymi i obliczonymi składowymi wektora d:
U (x, p) =

n

/ b [d (x, p )- d
i

c
i

i

(11)

m 2
i ]

i =1

gdzie:
dim – wektor, którego składowymi są zmierzone wartości parametrów wyjściowych,
dic – wektor, którego składowymi są obliczone wartości parametrów wynikowych,
βi – wagi przypisane poszczególnym pomiarom, (i =
1...n), n – liczba pomiarów.
Wartości dim są wartościami wyznaczanymi w oparciu o wyniki badań dylatometrycznych wykonanych
przy stałych szybkościach chłodzenia. Wartości dic są
obliczane za pomocą modelu przemian fazowych. Na
rysunku 2 przedstawiono schemat obliczeń odwrotnych.
Proces identyfikacji współczynników modelu przemian fazowych składa się z dwu części. Na początku
rozwiązywany jest problem wprost, a następnie problem odwrotny z wykorzystaniem technik optymalizacyjnych.

Rys. 2. Schemat blokowy metody odwrotnej w zastosowaniu do identyfikacji modeli przemian fazowych
Fig. 2. Block diagram of a inverse metod applied in identification of phase transformation models

Funkcja celu w identyfikacji parametrów modelu
przemian fazowych jest zdefiniowana następująco:
U=

1
n

/ c TT-T m + 1k / c X X- X
n

im

ic

im

i=1

2

k

i=1

im

ic

im

m

2

(12)

gdzie:
Tim, Tic – zmierzone i obliczone temperatury początku
i zakończenia przemian fazowych,
n – liczba zmierzonych temperatur,
Xim, Xic – zmierzone i obliczone udziały objętościowe
faz w próbkach po chłodzeniu do temperatury
otoczenia,
k – liczba składników fazowych, dla których mierzono udział objętościowy.
W obliczeniach zastosowano metody bezgradientowe
optymalizacji Simplex i Hooka-Jeevesa oraz następujące modele dla poszczególnych przemian fazowych:
Przemiana
Model

ferytyczna
AG

perlityczna
AE

bainityczna
AE

AE – równanie Avramiego, zależność k od temperatury opisana za pomocą równania (2),
AG – równanie Avramiego, zależność k od temperatury opisana za pomocą równania (3).
Tytułem przykładu, wartości współczynników modelu przemian fazowych wyznaczone metodą odwrotną
dla stali „S” podano w tablicy 4.

Tablica 4. Współczynniki modelu przemian fazowych wyznaczone za pomocą metody obliczeń odwrotnych dla stali S po zao
stosowaniu odkształcenia przy temperaturze 1050 C
Table 4. Phase transformations model coefficients determined by means of inverse calculations method for S steel following
deformation at 1050oC
a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

a12

a13

a14

1,432

0,664

217,3

101,6

2,97

32,92

0,316

0,4373

0,0683

2,786

0,00142

a15

a16

a17

a18

a19

a20

a21

a22

a23

a24

a26

a27

2,4286

0,0292

0,472

33,57

2,586

639

0,147

0,891

0,4581

0,8841

416

0,642
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5. WSKAŹNIK HARTOWNOŚCI
BAINITYCZNEJ
Wskaźnik hartowności bainitycznej określono
w oparciu o zależność udziału objętościowego bainitu
od szybkości chłodzenia, uzyskaną w wyniku obliczeń
przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu przemian fazowych. W celu scharakteryzowania wpływu
składu chemicznego, wielkości ziarna austenitu i odkształcenia zmagazynowanego w strukturze stali po
odkształceniu poniżej temperatury powstrzymania
rekrystalizacji na hartowność bainityczną, celowe jest
opracowanie wskaźnika zmieniającego się w przedziale
0-1. Z tego powodu zdefiniowano stan odniesienia, za
który przyjęto pole powierzchni pod krzywą Xb = Xb(Cr)
dla przypadku, gdy przemiana ferrytyczna zostaje powstrzymana (rys. 3). Jako wskaźnik hartowności przyjęto stosunek pola powierzchni pod krzywą Xb = Xb(Cr)
obliczonego dla pełnego modelu przemian fazowych, do
stanu odniesienia, czyli tego samego pola pod krzywą
Xb = Xb(Cr) obliczonego dla przypadku, gdy przemiana
ferrytyczna zostaje powstrzymana:

31

lg Cr_ max

# X d lg (C )
b

H=

r

lg Cr_ min
lg Cr_ max

#

(13)

X b= F d lg (Cr)

lg Cr_ min

gdzie:
H – wskaźnik hartowności,
Cr – szybkość chłodzenia,
Cr_min, Cr_max – odpowiednio minimalna i maksymalna
szybkość chłodzenia w badaniach,
Xb, X b- F – ułamek objętości bainitu obliczony odpowiednio pełnym modelem i modelem
z zatrzymaną przemianą ferrytyczną.
Z rysunku 3 wynika, że stale o niskiej hartowności
bainitycznej charakteryzują się na ogół wąskim pikiem
zależności udziału bainitu od szybkości chłodzenia,
z maksymalnym udziałem bainitu w strukturze około 0.6 lub bardzo rozmytą zależnością udziału bainitu
od szybkości chłodzenia i niewielkim udziałem bainitu
w strukturze.

Rys. 3. Zależność ułamka objętości bainitu od szybkości chłodzenia (Cr) obliczona według kompletnego modelu przemian fazowych oraz z wyłączoną przemianą
ferrytyczną
Fig. 3. Dependence of bainite volume fraction on cooling rate (Cr) computed according to the complete model of phase transformations and with suppressed ferritic transformation
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Na rysunku 4 pokazano wskaźnik hartowności zdefiniowany równaniem (13), obliczony dla badanych stali.
Jak wynika z tego rysunku, zaproponowane podejście
jest bardzo efektywne dla scharakteryzowania wpływu
składu chemicznego na hartowność bainityczną. Ponieważ model kinetyki przemian fazowych uwzględnia
również wielkość ziarna austenitu, z jego wykorzystaniem może być analizowany wpływ stanu wyjściowej
mikrostruktury austenitu na hartowność bainityczną.

Rys. 4. Obliczenia modelowe wskaźnika hartowności bainitycznej przeprowadzone z wykorzystaniem równania (12)
Fig. 4. Model computations of bainitic hardenability index,
carried out by means of equation (13)

Wpływ odkształcenia skumulowanego w strukturze
po odkształceniu poniżej temperatury powstrzymania
rekrystalizacji może być uwzględniony poprzez wprowadzenie zależności funkcyjnej na efektywną wielko-
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ści ziarna austenitu Deff = f(D0, Hr), w której Hr jest odkształceniem zmagazynowanym.

5. PODSUMOWANIE
W badaniach opracowano modele przemiany ferrytycznej, perlitycznej, bainitycznej i martenzytycznej
dla nowoczesnych stali bainitycznych poprzez analizę
odwrotną wyników badań dylatometrycznych. Modele te wykorzystano następnie do zdefiniowania i obliczenia wskaźnika hartowności bainitycznej w oparciu o zależność udziału bainitu w strukturze stali od
szybkości chłodzenia; licząc pole pod tą krzywą. Za
stan odniesienia do obliczeń przyjęto pole powierzchni
pod obliczoną krzywą zmian udziału bainitu w funkcji
szybkości chłodzenia dla przypadku, gdy przemiana
ferrytyczna zostaje powstrzymana. Otrzymany w ten
sposób wskaźnik umożliwia przeprowadzenie ilościowej
analizy wpływu składu chemicznego, wielkości ziarna
austenitu i wartości odkształcenia zmagazynowanego
w strukturze w wyniku niepełnej rekrystalizacji na
podatność stali do tworzenia struktur bainitycznych
w przemysłowych procesach walcowania i kontrolowanego chłodzenia blach. Zdefiniowanie wskaźnika
hartowności bainitycznej stwarza również podstawy do
opracowania ilościowych zależności wiążących hartowność bainityczną z zawartością pierwiastków w stali,
z uwzględnieniem synergicznego oddziaływania pierwiastków stopowych.
Praca wykonana w ramach projektu rozwojowego R15 032 03.
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