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WYZNACZANIE NAPRĘŻENIA UPLASTYCZNIAJĄCEGO
STALI W STANIE PÓŁCIEKŁYM
W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania krzywych odkształcenie-naprężenie dla stali odkształcanej w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu symulatora termomechanicznego Gleeble® 3800 w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Symulator umożliwia przeprowadzenie
fizycznej symulacji procesów odkształcania metali w stanie półciekłym. Istotą symulacji było odtworzenie przebiegu
zmian temperatury i odkształceń, jakim podlega materiał poddany przemysłowemu procesowi walcowania w stanie
półciekłym. Przedstawiono przykładowe krzywe odkształcenie-naprężenie oraz poddano dyskusji występujące przy
tym problemy.
Słowa kluczowe: krzywe odkształcenie-naprężenie, zmiana stanu skupienia, obliczenia odwrotne, optymalizacja

EVALUATION OF FLOW STRESS OF STEEL IN SEMI SOLID STATE
The paper deals with the methodology of investigation of strain-stress relationship for semi-solid steel. The experimental work was done using the Gleeble® 3800 simulator in the Institute for Ferrous Metallurgy in Gliwice, Poland.
The testing machine allows the physical deformation with simultaneous solidification of the central part of a sample.
The essential aim of the simulation was the reconstruction of both temperature changes and strain evolution for
specimen subject to deformation and solidification. The paper includes discussion concerning the methodology of
strain-stress curve definition along with accompanying problems. Some exemplary results are presented in the paper
as well.
Keywords: strain-stress curves, change of physical state, inverse analysis, optimization

1. WPROWADZENIE
Jedną z podstawowych zależności określających plastyczne zachowanie się metalu w bardzo wysokiej temperaturze jest zależność naprężenia uplastyczniającego
od temperatury, prędkości odkształcenia i odkształcenia. Większość dotychczasowych badań prowadzonych
w tym zakresie dotyczy zakresu temperatury w którym
nie występuje faza ciekła. Odkształcanie plastyczne
w wyższych temperaturach jest trudniejsze w stosunku do przeróbki prowadzonej w zakresie temperatury
zwykłej przeróbki na gorąco. Materiał w trakcie stygnięcia zmienia swoją gęstość, a w pewnym zakresie
temperatury wykazuje ograniczoną odkształcalność lub
całkowity brak plastyczności. Występujące w rozpatrywanym zakresie tzw. temperatury charakterystyczne
w połączeniu z obciążeniem mechanicznym decydują
nie tylko o panującym wewnątrz strefy odkształcenia
stanie naprężeń, ale również o możliwości odkształcania metalu. Znajomość stanu naprężenia jest szczególnie ważna przy projektowaniu technologii odlewania
i walcowania ze względu na obniżone własności wytrzymałościowe i niską plastyczność stali w temperaturach zbliżonych do temperatury solidus. Pojawienie
się na rynku symulatorów termomechanicznych z serii

®
Gleeble , które umożliwiają zadawanie odkształceń
w warunkach współistnienia fazy stałej i ciekłej pociąga za sobą konieczność opracowania programów komputerowych do wspomagania badań symulacyjnych
przy użyciu tych urządzeń. W ramach prac badawczych
wykorzystano opracowany w AGH system komputerowego wspomagania eksperymentu prowadzonego
w wysokich temperaturach (rys. 1).

Rys. 1. Główne cechy dedykowanego systemu wspomagania eksperymentów wysokotemperaturowych
Fig. 1. The main features of dedicated computer aided
high-temperature experiment system
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System umożliwia przeprowadzenie wirtualnej próby procesu przetapiania próbki w układzie symulatora
oraz procesu ściskania w zakresie współistnienia fazy
ciekłej i stałej. W pracach [1–4] zaprezentowano szczegółowo model matematyczny, na podstawie którego został opracowany system.

2.PROPONOWANA METODYKA
Wykorzystanie modelowania matematycznego i opracowanych na jego podstawie modułów MES (nagrzewanie-odkształcenie), stanowiło podstawę opracowanej
w ramach współpracy z IMŻ w Gliwicach wstępnej metodologii określania zależności odkształcenie-naprężenie dla warunków wysokich temperatur oraz w zakresie współistnienia fazy ciekłej i stałej (rys. 2).

Rys. 2. Schemat komputerowo wspomaganej metodologii
wyznaczania krzywych naprężenie-odkształcenie
Fig. 2. Diagram of computer aided methodology of stressstrain curves development

Pierwszym etapem badań było przygotowanie próbek
do badań w symulatorze termo-mechanicznym Gleeble®. Badania przeprowadzono na próbkach obustronnie gwintowanych o średnicy 10 mm i długości 120 mm.
W trakcie badań do pomiaru temperatury użyto jednej
termopary (termopara sterująca) umiejscowionej w połowie długości próbki. Eksperymenty przeprowadzano
stosując uchwyty miedziane z krótką strefą kontaktu
z próbką – tzw. uchwyty ciepłe. Dzięki zastosowaniu
takich uchwytów można uzyskać w próbce strefę półciekłą o długości ok. 30 mm oraz znaczne zmniejszenie róźnic temperatury wzdłuż strefy nagrzewania,
w porównaniu z uchwytami o długiej strefie kontaktu
z próbką [1–4].
W trakcie wstępnej fazy badań zmierzających do
określenia podstaw modelu odkształcania w strefie,
w której następuje końcowa faza krzepnięcia materiału należy uwzględniać temperatury, które w tym zakresie są charakterystyczne dla badanych materiałów.
Największe znaczenie mają temperatury: likwidus Tl
i solidus Ts, nawrotu wytrzymałości TNW, zerowej wytrzymałości TZW, zerowej plastyczności TZP, nawrotu
plastyczności TNP.
Przebieg doświadczenia jest następujący:
– zamocowanie próbki Ø10×120 mm w układzie pomiarowym,

157
o

– nagrzewanie próbki do temperatury T1 -200 C z prędkością mieszczącą się w przedziale 20–50ºC/s, a następnie z prędkością 1ºC/s do temperatury odkształcenia,
– wytrzymanie przez 5 sekund w celu wyrównania
temperatury na przekroju próbki,
– odkształcenie aż do zerwania próbki,
– pomiar przewężenia.
Temperaturę TZP określa się dla warunku, gdy próbka nie wykazuje przewężenia. Dla przykładowej stali
18G2A średnia wartość TZP wynosi 1420–1425ºC.
W kolejnym etapie proponowanej metodologii
w oparciu o próby rozciągania wyznaczono zależności
odkształcenie-naprężenie dla stali 18G2A. Doświadczenie polegało na nagrzaniu próbki do temperatury
1420°C z prędkością 20°C/s. Po osiągnięciu przez próbkę temperatury 1420°C prowadzono dalsze jej nagrzewanie do 1460°C z prędkością 1°C/s. Kolejnym krokiem
było wytrzymanie próbki przy zadanej temperaturze
przez 60 sekund. Próbki chłodzono do temperatury odkształcenia z szybkością 10°C/s, a następnie były one
wytrzymane w tej temperaturze przez okres 10 sekund.
Zabieg wytrzymania miał za zadanie wyrównanie temperatury na przekroju poprzecznym próbki. W trakcie
doświadczeń rejestrowano siłę, temperaturę oraz przemieszczenie narzędzi symulatora.
W oparciu o uzyskane dane oraz temperatury likwidus i solidus badanej stali wyznaczono dwa zakresy
temperatury, w których należało przeprowadzić próby wyznaczania zależności odkształcenie-naprężenie.
Pierwszy z nich obejmował temperatury od 1200oC do
temperatury TZP. Z analizy danych pokazanych na rysunku 3 wynika, że występuje znaczny poziom oscylacji
wartości danych doświadczalnych. Jest to spowodowane małymi, powodującymi trudności pomiarowe wartościami naprężenia uplastyczniającego w badanym
zakresie temperatury. Podobny rozkład wartości danych doświadczalnych otrzymano w pozostałych przypadkach. Przed użyciem procedur optymalizacyjnych,
należało krzywe otrzymane z eksperymentu wygładzić
przy użyciu algorytmu szybkiej transformaty Fouriera
(rys. 4).
Dla drugiego z wyznaczonych zakresów temperatury próby ściskania miały na celu dostarczenie danych

Rys. 3. Dane naprężenie-odkształcenie otrzymane z eksperymentu oraz krzywa aproksymująca
Fig. 3. Stress vs. strain data obtained from experiment and
approximation curve
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Rys. 4. Krzywe naprężenie-odkształcenie dla wybranych
temperatur po operacji wygładzania
Fig. 4. Stress-strain curves at several temperature levels
after smoothing

niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń odwrotnych,
weryfikacji modelu reologicznego oraz oceny możliwości
odkształcania badanej stali powyżej temperatury TZP.
W oparciu o wyznaczone temperatury charakterystyczne ustalono zakres temperaturowy doświadczeń od
TZP do 1460°C. Następnym krokiem było wykonanie
serii prób ściskania przy stałej prędkości narzędzia 1,
20 oraz 100 mm/s. Próbki ściskano ze stałym gniotem
bezwzględnym 'h = 10 mm. Na rysunku 5 przedstawiono stadium odkształcenia próbki przy temperaturze 1425°C dla prędkości narzędzia Vn = 1 mm/s (10.
sekunda procesu). W trakcie procesu odkształceniom
ulegała głównie centralna część próbki, w której zatem
nastąpiła największa kumulacja odkształceń. W cza-
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sie trwania procesu nie zaobserwowano tworzenia się
wypływki. W pozostałych przypadkach odkształcania
przy temperaturze 1425°C i prędkościach narzędzi
Vn = 20 mm/s oraz Vn = 100 mm/s, także nie zaobserwowano niekorzystnego zjawiska jakim jest tworzenie
się wypływki. Na rysunku 6 przedstawiono próbkę
odkształcaną przy temperaturze 1460°C z prędkością
ruchu narzędzia Vn = 1 mm/s w czasie 5. sekundy procesu. Można zaobserwować, że w wyniku przetopienia
próbki oraz po zniszczeniu osłony kwarcowej ciekła
stal wypłynęła na zewnątrz, co spowodowało, że pełne
odkształcenie plastyczne w tym przypadku nie zostało zrealizowane. Na podstawie otrzymanych wyników
badań stwierdzono, że odkształcanie z niższymi prędkościami powyżej temperatury TZP dla badanego gatunku stali nie jest możliwe na obecnym etapie rozwoju
metodyki badawczej.
Celem analizy odwrotnej było wyznaczenie parametrów reologicznych odkształcanego materiału oraz
modelu warunków brzegowych na podstawie przeprowadzonych eksperymentów. Moduł rozwiązania bezpośredniego dowolnego procesu fizycznego można przedstawić jako układ równań w następującej postaci:
F: Rk " Rr

d = F(x, p),

(1)

gdzie: d = (d1, ..., dr) jest wektorem wartości wyjściowych procesu, x = (x1, ..., xn) jest wektorem poszukiwanych parametrów procesu, p = (p1, ..., pk) jest wektorem
wartości wejściowych. W wyniku analizy odwrotnej
wyznaczono optymalne wartości współrzędnych wektora x procesu. W procesie ściskania przyjęto funkcję celu
opisującą rozbieżności pomiędzy wektorem wartości sił
zmierzonych i otrzymanych w wyniku obliczeń numerycznych:
{ (x) =

/6 F
n

c
i

i=1

m
(x, p) - Fi @2

(2)

gdzie: Fc, Fm są to odpowiednio obliczone i zmierzone
siły nacisku metalu na narzędzie, a n jest liczbą punktów pomiarowych. Do opisu zmian naprężenia w funkcji odkształcenia dla rozpatrywanych zakresów temperatury przyjęto zmodyfikowane równanie Voce’a:
n
v p = w4 + w5 [1 - exp (- w2f)] - w1 ;1 - exp c- w3

fc = w6 w7w Z w , f p = w10 fc
8

Rys. 5. Próbka odkształcana przy Td = 1425°C (proces
quazi-stacjonarny, 10. sekunda procesu)
Fig. 5. The exemplary view of samples deformed at 1425°C
(quazi-static process, process time = 10 s.)

Fig. 6. The exemplary view of samples deformed at 1460°C
(quazi-static process, process time = 5 s.)

(3)

9

gdzie: wi = 1,...,10 oraz n, m są współczynnikami otrzymywanymi w wyniku optymalizacji danych eksperymentalnych oraz obliczeń odwrotnych, H – odkształcenie logarytmiczne, Z jest parametrem Zenner-Holomona zdefiniowanego jako:
Z = Vn exp c

Rys. 6. Próbka odkształcana przy Td = 1460°C (proces
quazi-stacjonarny, 5. sekunda procesu)

f - fc m
f p mE

Q
m
RT

(4)

gdzie:
R – stała gazowa,
T – temperatura,
Q – energia aktywacji,
Vn – prędkość ruchu narzędzia.
Na rysunku 7 przedstawiono krzywe naprężenieodkształcenie dla temperatury 1425ºC i trzech prędkości narzędzia wykreślone na podstawie równania
(3) i wspłczynników wi otrzymanych w wyniku obliczeń odwrotnych. Przykładowe zależności zmiany siły
w funkcji przesunięcia stempla otrzymane podczas badań eksperymentalnych i obliczeń odwrotnych przedstawiono na rysunkach 8 i 9.
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3. SYMULACJE KOMPUTEROWE –
PRZYKŁADOWE WYNIKI

Rys. 7. Krzywe naprężenie-odkształcenie dla temperatury
1425ºC i trzech prędkości narzędzia otrzymane w wyniku
obliczeń odwrotnych
Fig. 7. Exemplary stress vs. strain curves at temperature
of 1425°C for tool velocities of: 1, 20 and 100 mm/s

Rys. 8. Zmiana siły w funkcji przesunięcia stempla przy T =
1425ºC i Vn = 20 mm/s otrzymana podczas eksperymentu
i obliczeń odwrotnych
Fig. 8. Comparison between measured and calculated
loads at temperature of 1425°C and tool velocity of
20 mm/s

Rys. 9. Zmiana siły w funkcji przesunięcia stempla przy T =
1425ºC i Vn = 100 mm/s otrzymana podczas eksperymentu
i obliczeń odwrotnych
Fig. 9. Comparison between measured and calculated loads
at temperature of 1425°C and tool velocity of 100 mm/s
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Na rysunkach 10–12 przedstawiono przykładowe
wyniki obliczeń numerycznych: końcowe pole temperatur na ¼ przekroju poprzecznego próbki, prędkość płynięcia promieniowego oraz intensywność odkształcenia
dla temperatury odkształcenia Td = 1425ºC i prędkość
Vn = 20 mm/s. Z analizy pól intensywności odkształcenia oraz pola prędkości promieniowej wynika, że zgodnie z przewidywaniami kumulacja odkształceń występuje w centralnej części próbki. Porównując długości
rzeczywistych stref nieodkształconych (rys. 13 i 14)
otrzymanych na drodze eksperymentalnej i z symulacji
komputerowej oraz maksymalne średnice próbek otrzymane na drodze eksperymentu i z symulacji komputerowej dla Qn = 1, 20 oraz 100 mm/s, można stwierdzić,
że opracowany model reologiczny poprawnie odzwierciedla stan naprężenia i odkształcenia w analizowanej
objętości próbki.

4. PODSUMOWANIE
Modelowanie odkształcania stali w zakresie temperatury zmiany stanu skupienia związane jest z koniecznością pokonania wielu problemów teoretycznych
i eksperymentalnych. Do podstawowych należą trudności w określaniu stałych materiałowych stali dla tego
zakresu badań, a zwłaszcza własności mechanicznych.
Konieczne jest dokładne określenie temperatur charakterystycznych, a zwłaszcza temperatury zerowej
plastyczności, powyżej której przeróbka plastyczna
materiału jest niemożliwa. Gwałtowne zmiany własności plastycznych i wytrzymałościowych wraz ze zmianą temperatury wymagają stosowania szczególnych
metod przy modelowaniu matematycznym procesu
odkształcania w temperaturach powyżej zakresu przeróbki plastycznej na gorąco.
Przedstawiona w niniejszej pracy metodologia wyznaczania krzywych naprężenie-odkształcenie w połączeniu z metodyką obliczeń odwrotnych, pozwoliła na
wyznaczenie właściwych współczynników w równaniu
opisującm zmiany naprężenia w funkcji odkształcenia.
Funkcja taka jest niezbędna dla teoretycznego modelu
rozpatrywanego procesu, gdyż jej brak uniemożliwia
wykonywanie jakichkolwiek obliczeń. Zaproponowane
równanie Voce’a nie zapewniło co prawda idealnego
dopasowania krzywych jednak umożliwiło wstępną
analizę danych eksperymentalnych oraz dobrą zgodność wyników obliczeń z wynikami pomiarów mierzoną
kształtem i rozmiarami próbek. Konieczne wydają się
dalsze badania i uwzględnienie w równaniach szeregu
czynników, z których podstawowymi wydają się obecnie rozkład ułamka fazy ciekłej w objętości próbki oraz
dobranie bardziej adekwatnego typy równania opisującego krzywą umocnienia. Pomimo pewnych niedostatków, badania dotyczące kształtu i wielkości strefy
odkształcenia potwierdziły dobrą dokładność przeprowadzonych obliczeń. Należy podkreślić fakt, iż prowadzone prace mają w skali światowej pionierski charakter i jak dotąd nie mogły być wspomagane wynikami
doświadczeń innych autorów.
Praca naukowa finansowana ze środków na
naukę w latach 2009–2011 jako projekt badawczy
nr N N508 410637.
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Rys. 10. Końcowe pole temperatur na
¼ przekroju poprzecznego próbki, °C
(T = 1425°C, Qn = 20 mm/s)

Rys. 11. Prędkość płynięcia promieniowego na ¼ przekroju poprzecznego próbki, Qr (T = 1425°C, Qn = 20 mm/s)

Rys. 12. Intensywność odkształcenia
na ¼ przekroju poprzecznego próbki,
Hi (T = 1425°C, Qn = 20 mm/s)

Fig. 10. Final temperature distribution field in the ¼ cross-section of the
sample,°C (T = 1425°C, Qn = 20 mm/s)

Fig. 11. Radial velocity distribution in
the ¼ cross-section of the sample, Qr
(T = 1425°C, Qn = 20 mm/s)

Fig. 12. Strain distribution in the ¼
cross-section of the sample, Hi (T =
1425°C, Qn = 20 mm/s)

Rys. 13. Porównanie długości stref nieodkształconych
otrzymanych na drodze eksperymentalnej i z symulacji
komputerowej dla Qn =1, 20 oraz 100 mm/s

Rys. 14 . Porównanie maksymalnych średnic otrzymanych
na drodze eksperymentalnej i z symulacji komputerowej dla
Qn =1, 20 oraz 100 mm/s

Fig. 13. The comparison between measured and calculated
lengths of zone which was not subjected to the deformation – experiments at temperature of 1425°C with tool velocity of 1, 20 and 100 mm/s

Fig. 14. The comparison between the maximum measured
and calculated diameters of the sample – experiments
at temperature of 1425°C with tool velocity of 1, 20 and
100 mm/s
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