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WPŁYW METODY WYTWARZANIA NAROŻY
KSZTAŁTOWYCH NA TAŚMACH WALCOWANYCH NA
ZIMNO ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ NA ICH JAKOŚĆ
W ramach pracy przedstawiono wpływ metod wytwarzania zaokrąglonych naroży kształtowych wykonanych na
taśmach ze stali konstrukcyjnych w stanie po walcowaniu na zimno na ich jakość. Taśmy z narożami kształtowymi
stosowane są między innymi jako noże do kosiarek i rozdrabniaczy, listwy nożowe do maszyn rolniczych czy elementy
mocowań plandek samochodów ciężarowych. Naroża kształtowe wykonywano metodą skrawania oraz metodą walcowania. Skrawane naroża kształtowe mogą być wykonywane na taśmach po walcowaniu na gorąco i walcowaniu
na zimno. W niniejszej pracy naroża kształtowe wykonano na taśmach po walcowaniu na zimno. W przypadku taśm
z walcowanymi narożami kształtowymi materiałem wyjściowym jest drut. W pracy wykonano badania jakości naroży
kształtowych taśm oraz wyznaczono rozkłady twardości po kolejnych etapach ich produkcji. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że metoda walcowania naroży kształtowych w porównaniu do metody z zastosowaniem
obróbki skrawania brzegów pozwala na uzyskanie lepszej jakości zaokrąglonych naroży. Taśmy z walcowanymi narożami kształtowymi wykazują wysoką jakość w zakresie wymiarów, stanu powierzchni oraz symetrii.
Słowa kluczowe: taśma walcowana na zimno, naroże kształtowe, stal sprężynowa, metoda walcowania naroży
kształtowych, metoda skrawania naroży kształtowych

IMPACT OF THE METHODS OF PRODUCTION OF COLD ROLLED
STRUCTURAL STEEL STRIPS WITH TRIMMED EDGES
ON THEIR QUALITY
In this paper, the influence of production methods of cold rolled structural steel strip with trimmed edge on their
quality was determined. Strips with trimmed edges can be applied inter alia as mower and shredder cutters, cutterbars for agricultural machines or elements of truck tarpaulin fastenings. Trimmed edges were produced using both
machining and rolling. Machined trimmed edges can be formed on strips after hot and cold rolling process. In the
concerned work these were formed following cold rolling. The input material for production of strips with cold rolled
trimmed edges is the wire. Examinations of quality of trimmed edges and distributions of hardness were carried out
after different stages of their production. The main conclusion of a detailed study is that the method of rolling edges
on the cold rolling constructional steel strip compared to the machining method allows for obtaining higher quality
of trimmed edges. Steel strips with trimmed edges obtained by rolling are characterized by high quality including accuracy of dimensions, state of surface and symmetry.
Keywords: cold-rolled strip, trimmed edge, spring steel, method of trimmed edges rolling, method of trimmed edges
machining

1. WSTĘP
Taśmy z narożami kształtowymi stosowane są głównie jako półfabrykaty do wytwarzania m. in. noży do
kosiarek, na listwy nożowe do maszyn rolniczych,
wykrojników nożowych dla producentów wyrobów ze
skóry. Taśmy z zaokrąglonymi krawędziami poszukiwane są również przez odbiorców elementów mogących
stanowić zagrożenie dla osób postronnych lub montu-

jących (skaleczenia), jak na przykład elementy wnętrz
autobusów, elementy mocowań plandek samochodów
ciężarowych, itd. Aktualnie w Polsce jedynym producentem taśm walcowanych na zimno ze stali sprężynowych i narzędziowych jest przedsiębiorstwo Przeróbka
Plastyczna na Zimno – Baildon Sp. z o.o. Uruchomienie
produkcji taśm z narożami kształtowymi jest efektem
realizacji projektu celowego wspólnie z Instytutem Metalurgii Żelaza pt.: Opracowanie i wdrożenie technologii
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śmy, na przykład o przekroju podobnym do trójkąta.
Kształt naroża taśm uzależniony jest od rodzaju zastosowanych walców. Wyrób gotowy w postaci taśmy z narożami kształtowymi zwijany jest na nawijarkę.
Celem pracy była ocena wpływu ww. metod wytwarzania naroży kształtowych na taśmach walcowanych
na zimno ze stali konstrukcyjnej na ich jakość.

wytwarzania taśm stalowych ze stali konstrukcyjnych,
sprężynowych i narzędziowych walcowanych na zimno
z narożami kształtowymi. W wyniku tej współpracy
wdrożono technologię produkcji taśm walcowanych na
zimno z narożami kształtowymi. Przeróbka Plastyczna
na Zimno – Baildon Sp. z o.o. posiada możliwość wytwarzania zaokrąglonych naroży kształtowych 2 metodami, tj. metodą walcowania na zimno oraz metodą
z zastosowaniem obróbki skrawania brzegów taśmy.
Technologia obróbki skrawaniem umożliwia jedynie
uzyskanie zaokrąglenia naroży. Technologia walcowania pozwala na wytwarzanie różnego kształtu naroży,
w zależności od zastosowania odpowiedniego typu
walców. Opracowano technologie wytwarzania różnych
kształtów naroży od naroży prostych, przez zaokrąglone do bardziej skomplikowanych.
Podczas wytwarzania naroży kształtowych metodą
skrawania taśma przechodzi przez stół, do którego
przymocowany jest suport z nożami do kształtowania
naroży. Noże skrawające wykonane z węglików spiekanych scharakteryzowano w ramach innej pracy [1].
Podczas kształtowania naroży, taśma chłodzona jest
mieszaniną oleju (5–7%) i wody. Zarówno przed, jak
i za suportem znajdują się prasy, zabezpieczające taśmę przed przemieszczeniem podczas skrawania. Po
procesie skrawania taśma zwijana jest na nawijarce
w kręgi.
W roku 2008 Przeróbka Plastyczna na Zimno Sp.
z o.o. zakupiła linię technologiczną, umożliwiającą
wykonywanie taśm z brzegami kształtowymi na bazie
walcowania walcówki i drutu. Program produkcji obejmuje wytwarzanie drutów i taśm z narożami kształtowymi z drutu i walcówki o przekroju okrągłym z wsadu o średnicy do z9 mm i masie kręgów do ok. 800
kg. Walcówka lub drut zwinięty w kręg jest rozwijany
i następnie prostowany w układzie rolek. Następnie
materiał wsadowy walcowany jest kolejno na walcarce
DUO i na dwóch czterowalcowych walcarkach nienapędzanych. Na walcarce DUO następuje proces płaszczenia, natomiast na walcarkach czterowalcowych można
uzyskiwać dowolny kształt krawędzi. Można również
uzyskiwać inne niż prostokąt (lub zbliżony) kształt ta-

2. MATERIAŁ DO BADAŃ
I PRZEPROWADZONE EKSPERYMENTY
Materiał badań stanowiły taśmy z narożami kształtowymi wyprodukowane przez Przeróbkę Plastyczną
– Baildon na Zimno Sp. z o.o. Naroża kształtowe otrzymano metodą skrawania oraz metodą walcowania. Taśmy wykonane zostały ze stali konstrukcyjnej S235JR
(taśmy z narożami skrawanymi) i S235JRG2 (taśmy
z narożami walcowanymi). Badania składu chemicznego taśm wykonano metodą OES-Iskra, a wyniki analizy przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Skład chemiczny taśm walcowanych na zimno
Table 1. Chemical composition of the cold rolled estrips
Pierwiastek, %

Gatunek
stali

C

Mn

Mo

P

S

Si

S235JR

0,10

0,44

<0,010

<0,008

<0,008

0,23

S235JRG2

0,11

0,81

<0,010

<0,008

<0,008

0,22

Charakterystykę przeprowadzonych prób obróbki
skrawaniem naroży kształtowych wraz z oznaczeniem
pobranych do badań próbek przedstawiono w tablicy 2.
Taśmy skrawano za pomocą noży skrawających z węglików spiekanych. Badania przeprowadzono na taśmach
po walcowaniu na zimno oraz po obróbce skrawaniem
wykonanej w 1, 2 i 3 przepustach, przy zmiennej prędkości. Po walcowaniu na zimno taśmy ze stali S235JR
miały następujące właściwości mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie Rm = 630MPa i wydłużenie A80 =
14%.

Tablica 2. Charakterystyka przeprowadzonych prób obróbki skrawaniem taśm z narożami kształtowymi
Table 2. Characteristics of machining tests performed on the cold rolling strips
Nr próbki

Gatunek stali i
stan materiału

Wymiary taśmy
[mm]

Ilość przepustów
w procesie
kształtowania naroży

1
2
3

S235JR
po walcowaniu

Prędkość obrotu walców nawijarki podczas
procesu obróbki skrawaniem naroży
kształtowych

przed obróbką

–

1

v = 30 m/min

30×1,5

4

2

v1 = 30 m/min; v2 = 52 m/min

3

v1 = 30 m/min; v2 = 50 m/min; v3 = 30 m/min

Tablica 3. Charakterystyka przeprowadzonych prób walcowania naroży kształtowych
Table 3. Characteristic of rolling trials of trimmed edges
Oznaczenie
próbki

Gatunek
stali

Drut wyjściowy

A1
B1
C1
D1

Etap
produkcji

S235JRG2
po walcowaniu

Wymiary końcowe wyrobu
grubość

szerokość

z 4,2 mm – zakładany
z 4,07 mm – uzyskany

Po walcarce DUO

2,80 mm

5,15 mm

Po I zestawie nie napędzanych
walcarek czterowalcowych

2,63 mm

5,28 mm

Po II zestawie nie napędzanych
walcarek czterowalcowych

2,20 mm

5,38 mm

Kształt elementu
Drut ciągniony (utwardzony)

Taśma z zaokrąglonymi narożami
Trójkąt z zaokrąglonym narożem
głównym i 2 narożami sfazowanymi

Prace IMŻ 1 (2010)

Wpływ metody wytwarzania naroży kształtowych na taśmach...

Charakterystykę wyprodukowanych taśm z walcowanymi narożami kształtowymi przedstawiono w tablicy 3. W tablicy tej określono ponadto kształt naroży taśmy oraz jej wymiary uzyskane po kolejnych
walcowaniach. Materiałem wyjściowym do produkcji
taśm z walcowanymi narożami kształtowymi był drut
o średnicy φ4,2 mm, wykonany ze stali D235JRG2.
Drut ten poddano walcowaniu w stanie utwardzonym,
tj. po ciągnieniu. W stanie utwardzonym po ciągnieniu
drut miał następujące właściwości mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie Rm = 798MPa i wydłużenie
A80 = 11%. Założeniem było wyprodukowanie z drutu
o średnicy φ4,2 mm, taśmy o przekroju w kształcie trójkąta z zaokrąglonym narożem głównym i dwoma narożami sfazowanymi o szerokości 5,5±0,2 mm i grubości
2,2±0,02 mm.
Próbki do badań pobrano po każdym kolejnym walcowaniu, tj. walcowaniu na:
– walcarce DUO,
– I zestawie nienapędzanych walcarek czterowalcowych,
– II zestawie nienapędzanych walcarek czterowalcowych.
Wytrzymałość na rozciąganie wyrobu końcowego
z narożami kształtowymi, uzyskanego z drutu po ciągnieniu wynosiła Rm = 864MPa.

3. METODYKA BADAŃ
Dla oceny wpływu metody wytwarzania naroży
kształtowych na taśmach walcowanych na zimno ze
stali konstrukcyjnej na ich jakość przeprowadzono badania naroży w stanie nietrawionym oraz wyznaczono
rozkłady twardości.
Badania naroży taśm w stanie nietrawionym przeprowadzono za pomocą mikroskopu skaningowego Inspect F firmy FEI. Pomiary twardości taśm wykonano
metodą Vickersa przy obciążeniu 0,98 i 9,8 N zgodnie
z PN-EN ISO 6507-1:2007. Mikrostrukturę badano za
pomocą mikroskopu świetlnego NEOPHOT 21.
a)
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4. WYNIKI BADAŃ
Wyniki badań jakości naroży kształtowych wykonanych metodą obróbki skrawaniem przedstawiono na
rysunkach od 1 do 4. Taśma ze stali S235JR w stanie
po walcowaniu na zimno (rys. 1) została poddana obróbce skrawaniem w jednym, dwóch i trzech przepustach
(rys. 2, 3, 4). Lewe naroże taśmy po obróbce skrawaniem w jednym przepuście nie ma pełnego zaokrąglenia (rys. 2). Dodatkowo oba naroża nie są symetryczne
względem siebie. Po obróbce skrawaniem przeprowadzonej w dwóch przepustach, naroża taśmy są zaokrąglone (rys. 3). Nie jest zachowana natomiast symetria
naroży po obu stronach taśmy oraz ich symetria względem siebie (rys. 3). Najwyższą jakość kształtu naroży
uzyskano po obróbce skrawaniem przeprowadzonej
w trzech przepustach, po których otrzymano najlepszą
symetrię naroży po obu stronach taśmy jak i symetrię
naroży względem siebie (rys. 4). Niezależnie od ilości
przepustów w linii do obróbki skrawaniem naroża nie
wykazują poszarpań i nierówności.
W drugim przypadku materiałem wyjściowym do
walcowania naroży kształtowych taśm był drut w stanie utwardzonym po ciągnieniu. Wyniki badań jakości
naroży kształtowych po kolejnych walcowaniach przedstawiono na rysunkach od 5 do 8. Przekrój poprzeczny
drutu przedstawiono na rysunku 5. Na przekroju poprzecznym drutu można opisać okrąg o średnicy φ4,07
mm. Przekrój poprzeczny drutu nie stanowi idealnego
koła. Po walcowaniu na walcarce DUO, uzyskano taśmę
z dwoma zaokrąglonymi narożami, przylegającymi do
opisanego na nich okręgu o średnicy φ4,43 mm (rys. 6).
Walcowanie na I zestawie nienapędzanych walcarek
czterowalcowych spowodowało redukcję grubości taśmy (rys. 7). Zaokrąglone naroża przylegają do okręgu o średnicy φ3,95 mm. Po walcowaniu na II zestawie
nienapędzanych walcarek czterowalcowych otrzymano
produkt końcowy, którym jest taśma w kształcie trójkąta o zaokrąglonym głównym narożu, przylegającym
do okręgu o średnicy φ2,50 mm i dwóch pozostałych
sfazowanych narożach (rys. 8). Jakość kształtu oraz
symetrii względem osi poprowadzonej przez środek
b)

Rys. 1. Zgład nietrawiony próbki 1: a) lewy brzeg taśmy, b) prawy brzeg taśmy
Fig. 1. Unetched metallographic specimen of the sample no. 1: a) left edge of the strip, b) right edge of the strip
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Rys. 2. Zgład nietrawiony próbki 2: a) lewy brzeg taśmy, b) prawy brzeg taśmy
Fig. 2. Unetched metallographic specimen of the sample no. 2: a) left edge of the strip, b) right edge of the strip
a)

b)

Rys. 3. Zgład nietrawiony próbki 3: a) lewy brzeg taśmy, b) prawy brzeg taśmy
Fig. 3. Unetched metallographic specimen of the sample no. 3: a) left edge of the strip, b) right edge of the strip
a)

b)

Rys. 4. Zgład nietrawiony próbki 4: a) lewy brzeg taśmy, b) prawy brzeg taśmy
Fig. 4. Unetched metallographic specimen of the sample no. 4: a) left edge of the strip, b) right edge of the strip
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Rys. 5. Przekrój poprzeczny drutu wyjściowego – pr. A1
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Fig. 5. Cross-section of the input wire – sample no. A1

Rys. 6. Przekrój poprzeczny taśmy po pierwszym walcowaniu – próbka B1

Rys. 7. Przekrój poprzeczny taśmy po drugim walcowaniu
– próbka C1

Rys. 8. Przekrój poprzeczny taśmy po trzecim walcowaniu
– próbka D1.

Fig. 7. Cross-section of the strip after second rolling – sample no. C1

Fig. 8. Cross-section of the strip after third rolling – sample
no. D1

zaokrąglenia i środek podstawy uzyskanego przekroju
poprzecznego „trójkąta” jest bardzo wysoka.
Mikrostruktura taśm z narożami kształtowymi wykonanych ze stali konstrukcyjnych 235JR i 235JRG2
złożona jest z ferrytu z niewielką ilością perlitu. Przed
i po procesie kształtowania naroży zarówno metodą
skrawania jak i walcowania, taśmy znajdowały się
w stanie utwardzonym, stąd też obecność w mikrostrukturze taśm wydłużonych ziarn w kierunku prostopadłym do działania siły. Przykład mikrostruktury
taśmy z narożami kształtowymi wykonanymi metodą
walcowania przedstawiono na rysunku 9.
Wyniki pomiarów twardości taśm z narożami kształtowymi ze wzrostem odległości od brzegu skrawanego naroża kształtowego przedstawiono na rysunkach
10–13.
Twardość taśm ze stali S235JR w stanie wyjściowym
i po obróbce skrawaniem naroży kształtowych zmie-

Fig. 6. Cross-section of the strip after first rolling – sample
no. B1

Rys. 9. Mikrostruktura próbki D1, pow. 400×
Fig. 9. Microstructure of the sample D1, mag. 400×
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Rys. 10. Rozkład twardości próbki 1 w zależności od odległości od brzegu taśmy

Rys. 11. Rozkład twardości próbki 2 w zależności od odległości od brzegu naroża kształtowego taśmy

Fig. 10. Change in hardness with increase in a distance
from the edge – sample no. 1

Fig. 11. Change in hardness with increase in a distance
from the trimmed edge – sample no. 2

Rys. 12. Rozkład twardości próbki 3 w zależności od odległości od brzegu naroża kształtowego taśmy

Rys. 13. Rozkład twardości próbki 4 w zależności od odległości od brzegu naroża kształtowego taśmy

Fig. 12. Change in hardness with increase in a distance
from the trimmed edge – sample no. 3

Fig. 13. Change in hardness with increase in a distance
from the trimmed edge – sample no. 4

Rys. 12. Rozkład twardości próbki 3 w zależności od odleRys. 14. Rozkład twardości próbki A1 w zależności od odległości od brzegu drutu

Rys. 15. Rozkład twardości próbki B1 w zależności od odległości od brzegu naroża kształtowego

Fig. 14. Change in hardness along with increase in a distance from the edge of wire – sample no. A1

nia się w zakresie 219HV1–239 HV1 (rys. 10–13). Nie
stwierdzono istotnego wpływu obróbki skrawaniem na
rozkład twardości ze wzrostem odległości od naroża
kształtowego (rys. 11–13).
Wyniki pomiarów twardości taśm z narożami kształtowymi ze wzrostem odległości od walcowanego naroża
kształtowego przedstawiono na rysunkach 14–17.
Drut w stanie utwardzonym po ciągnieniu ma twardość w zakresie 263HV0.1–273HV0.1 w zależności
od miejsca pomiaru (rys. 14). Po kolejnych walcowaniach taśmy na walcarce DUO, I i II zestawie niena-

Fig. 15. Change in hardness with increase in a distance
from the trimmed edge – sample no. B1

pędzanych walcarek czterowalcowych nie stwierdzono
istotnego wpływu odległości od powierzchni naroża na
twardość (rys. 15–17). Kolejne walcowania wywołują natomiast niewielki wzrost twardości taśm z około
270HV0,1 (drut ciągniony) do około 290HV0,1 (wyrób
końcowy). Rozkład twardości taśm po walcowaniu na
I i II zestawie nienapędzanych walcarek czterowalcowych nie zależy istotnie od odległości od brzegu naroża
(rys. 16 i 17). Twardość w obu przypadkach zmienia się
w zakresie 271HV0.1–294HV0.1.
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Rys. 16. Rozkład twardości próbki C1 w zależności od odległości od brzegu naroża kształtowego

Rys. 17. Rozkład twardości próbki D1 w zależności od odległości od brzegu naroża kształtowego

Fig. 16. Change in hardness with increase in a distance
from the trimmed edge – sample no. C1

Fig. 17. Change in hardness with increase in a distance
from the trimmed edge – sample no. D1

5. PODSUMOWANIE
Przeróbka Plastyczna na Zimno – Baildon Sp. z o.o.
posiada obecnie wdrożone dwie technologie wytwarzania naroży kształtowych, tj. technologię skrawania
i technologię walcowania z drutu. W ramach pracy oceniono wpływ obu metod na jakość naroży kształtowych
na przykładzie taśmy i drutu w stanie utwardzonym
wykonanych ze stali S235JR4 i S235JRG2. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:
• Technologia skrawania naroży taśm pozwala na uzyskiwanie jedynie naroży o kształcie zaokrąglonym,
a jakość uzyskanych naroży zależy istotnie od ilości
przepustów. Wzrost ilości przepustów w procesie obróbki skrawaniem naroży taśm powoduje wzrost jakości uzyskiwanego zaokrąglenia.
• Uzyskane technologią skrawania zaokrąglone naroża kształtowe nie są symetryczne po obu stronach
taśmy i nie jest zachowana ich symetria względem
siebie. Z uwagi na to, taśmy te mogą być stosowane w
przypadku, gdy nie jest wymagana wysoka symetria

•

•

•

•

uzyskanych naroży, a decydują np. względy bezpieczeństwa – przeciwdziałanie skaleczeniom.
Mikrostruktura taśm zimnowalcowanych z narożami
kształtowymi ze stali 235JR i 235JRG2 złożona jest
z wydłużonych w kierunku prostopadłym do kierunku działania siły ziarn ferrytu i perlitu.
Twardość taśm po obróbce skrawaniem naroży
kształtowych nie zależy istotnie od odległości od
brzegu naroża.
Technologia walcowania taśm z narożami kształtowymi pozwala na uzyskiwanie pożądanych wymiarów i kształtu taśmy z uwzględnieniem założonych
tolerancji wymiarowych.
Walcowanie naroży kształtowych z drutu odbywa się
kolejno na trzech walcarkach, po których uzyskana
taśma wykazuje wysoką jakość naroży kształtowych
w zakresie wymiarów, stanu powierzchni oraz symetrii. Uzyskiwane zaokrąglone naroża taśmy po walcowaniu na każdej z walcarek przylegają do opisanego na nich okręgu.
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