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WPŁYW TOPOGRAFII POWIERZCHNI
NA WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE METALOWYCH
WYROBÓW PŁASKICH
Celem artykułu jest analiza wpływu topografii powierzchni na właściwości technologiczne taśm. W artykule przedstawiono analizę topografii powierzchni blach, mikrostrukturę i teksturę warstwy przypowierzchniowej oraz badanie
właściwości mechanicznych i technologicznych blach o zróżnicowanej topografii powierzchni. Głównym wynikiem
badań jest stwierdzenie, że topografia powierzchni wywiera wpływ na tłoczność (taśmy ze stali DC01) i głębokotłoczność blach (taśmy ze stali DC03). Można zatem tak zaprojektować obróbkę powierzchniową walców, aby uzyskać po
wygładzaniu blachy o możliwie najwyższej tłoczności lub głębokotłoczności.
Słowa kluczowe: topografia powierzchni, blacha stalowa, tłoczność

THE INFLUENCE OF SURFACE TOPOGRAPHY
ON TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF FLAT PRODUCTS
The aim of this work was to analyze the influence of surface topography on technological properties of steel strips.
The analysis of steel sheets surface topography, microstructure and texture of subsurface layer of steel sheets and tests
of mechanical and technological properties of steel sheets with different surface topographies were presented in this
article. The main result of the conducted examinations was conclusion that surface topography influenced drawability
(steel strips grade DC01) and deep drawability (steel strips grade DC03). Then, one could design the surface treatment
of work rolls to obtain steel sheets after skin-passing with the highest drawability and deep drawability.
Keywords: surface topography, steel sheet, drawability

1. WSTĘP
O przydatności blachy do tłoczenia decydują przede
wszystkim jej właściwości strukturalne i mechaniczne. Równie ważnym czynnikiem dla samego procesu
tłoczenia jest tarcie występujące pomiędzy stemplem
a blachą. Odpowiednio ukształtowana topografia blach
decyduje w procesie tłoczenia o warunkach tarcia między stemplem a matrycą (tzw. kieszenie smarowe). Do
kompleksowej oceny topografii powierzchni wykorzystuje się pomiar i analizę chropowatości 3D. Celem artykułu jest analiza wpływu topografii powierzchni na
tłoczność taśm (właściwości technologiczne).

2. MATERIAŁ DO BADAŃ
Materiałem do badań były dwa rodzaje niskowęglowych blach stalowych uspokojonych glinem:
– blacha nr 1 – DC01,
– blacha nr 2 – DC03
Topografię powierzchni nadano blachom w procesie
walcowania wygładzającego w warunkach przemysłowych. Do prób przygotowano parę walców podzielonych
na segmenty o zbliżonej chropowatości Ra i zróżnicowanych pozostałych parametrach chropowatości. Obróbkę powierzchniową walców wykonano metodą EDT
(teksturowanie powierzchni metodą elektroiskrową),
która umożliwia uzyskanie zbliżonej chropowatości Ra

i zróżnicowanej liczbie pików przez zastosowanie różnych trybów pracy. W rezultacie walcowania wygładzającego uzyskano 2 blachy z trzema różnymi topografiami powierzchni każda.

3. WYZNACZENIE TOPOGRAFII
POWIERZCHNI
Chropowatość 3D mierzono urządzeniem Form Talysurf 50 firmy Taylor Hobson Ltd. na powierzchni
o wymiarach 2 mm × 2 mm dla każdej topografii powierzchni blachy na próbkach, które następnie poddano badaniom tłoczności metodą Erichsena i próbie miseczkowania wg Swifta. Łącznie wykonano 90 pomiarów (każda z trzech topografii powierzchni na dwóch
blachach). W tablicy 1 przedstawiono zbiorcze wyniki
tych pomiarów. Opis parametrów chropowatości 3D zamieszczono w tablicy 2.
Generalnie, poszczególne topografie powierzchni różnią się między sobą wysokością i gęstością pików oraz
stopniem rozwinięcia powierzchni i wskaźnikiem jej
kierunkowości. Na rys. 1–3 przedstawiono omawiane topografie powierzchni, zachowując na wszystkich
rysunkach tę samą skalę. Duża ilość ciemnych miejsc
oznacza przewagę wgłębień w topografii powierzchni.
Dla porównania na rys. 4 przedstawiono topografię
powierzchni blachy po wygładzaniu walcami szlifowanymi.
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Tablica 1. Wyniki pomiarów chropowatości 3D badanych topografii powierzchni
Table 1. 3D surface parameters for examined surface topographies
Sq

Sp

Sv

St

μm

μm

μm

μm

A

1,39

7,04

5,73

12,78

0,26

3,0

0,0070

B

1,42

7,83

6,28

14,10

0,11

3,8

0,0078

C

1,45

7,55

6,38

13,93

0,09

3,9

Topografia

Ssk

SPc

Smvr

pks/mm2

mm3/mm2

Str

Sdq

Ssc

Sdr

μm/μm

1/μm

%

0,44

0,11

0,05

0,64

0,40

0,13

0,06

0,88

0,0076

0,26

0,15

0,06

1,13

Blacha nr 1

Blacha nr 2
A

1,29

6,90

4,83

11,73

0,32

2,4

0,0069

0,47

0,10

0,04

0,48

B

1,29

8,01

5,72

13,73

0,31

2,9

0,0080

0,37

0,12

0,05

0,74

C

1,32

8,14

5,07

13,21

0,22

3,2

0,0081

0,26

0,15

0,06

1,02

Rys. 1. Topografia A blachy nr 1

Rys. 3. Topografia C blachy nr 1

Fig. 1. Surface topography A of steel sheet No. 1

Fig. 3. Surface topography C of steel sheet No. 1

Rys. 2. Topografia B blachy nr 1

Rys. 4. Topografia blachy nr 1 po wygładzaniu walcami
szlifowanymi

Fig. 2. Surface topography B of steel sheet No. 1
Tablica 2. Wybrane parametry chropowatości 3D

Fig. 4. Surface topography of steel sheet No.1 after skinpassing using grinding rolls

Table 2. Selected 3D roughness parameters
Oznaczenie

Opis

Sa

średnia arytmetyczna rzędnych profilu
powierzchni

Sq

średnie kwadratowe odchylenie powierzchni
od powierzchni odniesienia

St

całkowita wysokość profilu powierzchni

Sp

wysokość największego piku na powierzchni

Sv

głębokość największego wgłębienia profilu
powierzchni

Ssk

współczynnik asymetrii profilu powierzchni

SPc

liczba pików przecinających wybrane
centrycznie płaszczyzny odniesienia
równoległe do płaszczyzny średniej

Str

wskaźnik kierunkowości powierzchni

Sdr

rozwinięcie powierzchni

Ssc

średnia arytmetyczna krzywizny
wierzchołków

Sdq

średniokwadratowe pochylenie nierówności
powierzchni

4. MIKROSTRUKTURA BLACH
Badania metalograficzne odcinków taśm wykazały,
że mikrostruktura składała się z wydłużonych w kierunku płynięcia plastycznego ziarn ferrytu oraz z węglików. Węgliki występowały zarówno na granicach
ziarn ferrytu jak i wewnątrz ziarn. Z analizy topografii
powierzchni blach wynika, że średnia wysokość szczytów na powierzchni blach wynosi 6–7 μm, a zastosowane odkształcenie przy wygładzaniu (1% odkształcenia
plastycznego) wnika na głębokość około 4 μm. Biorąc
pod uwagę, że średnia wielkość ziarn ferrytu wynosi od
5 do 15 μm, zastosowany gniot spowodował plastyczne
odkształcenie ziarn ferrytu tylko na małej głębokości,
co nie wpływa na właściwości strukturalne blach. Jest
to zbieżne z analizą mikroskopową, w której nie stwierdzono zmian morfologii ziarn ferrytu w przypowierzchniowej warstwie blach po walcowaniu wygładzającym.
Przykładowe mikrostruktury w taśmach z blachy nr 2
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Pow. 100×

Pow. 400×

Rys. 5 Mikrostruktura na przekroju poprzecznym blachy nr 2 przed walcowaniem wygładzającym
Fig. 5. Microstructure over cross-section of steel sheet no. 2 before skin-passing

Pow. 100×

Pow. 400×

Rys. 6. Mikrostruktura na przekroju poprzecznym blachy po walcowaniu wygładzającym; próbka nr A-2; zgład wytrawiony
nitalem
Fig. 6. Microstructure over cross-section of steel sheet No. 2 after skin-passing; sample No. A2; microsection etched with
nital

przed i po walcowaniu wygładzającym przedstawiono
na rys. 5–6.

5. ANALIZA TEKSTURY TAŚM
Pomiary przeprowadzono za pomocą dyfraktometru
Siemens D5005 z otwartym kołem Eulera, wykorzystując promieniowanie kobaltu. Zmierzono – dla każdej
z próbek – trzy figury biegunowe: 110, 200 oraz 211.
Podczas pomiaru zastosowano oscylacje próbek. Doświadczalne figury biegunowe skorygowano ze względu
na efekt rozogniskowania oraz absorpcji i zarejestrowanego natężenia tła.
Analizę składowych tekstury przeprowadzono za pomocą funkcji rozkładu orientacji (FRO). FRO obliczono
wykorzystując metodę ADC. Analizowano przekroje
FRO dla φ1 = const z krokiem Δφ1 = 5o oraz φ2 = const
z krokiem Δφ2 = 5o. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki
oraz wpływ warunków pomiaru stwierdzono, że badane próbki blach o różnej topografii powierzchni posiadały zbliżoną teksturę warstwy przypowierzchniowej.
Znormalizowane figury biegunowe i składowe tekstury
w przykładowej blasze nr 1 o topografii powierzchni A
przedstawiono na rys. 7.

Rys. 7. Znormalizowane figury biegunowe w blasze nr 1,
topografia powierzchni A
Fig. 7. Standard pole figures in steel sheet No. 1 with A
topography
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Tablica 4. Wyniki otrzymane w próbie miseczkowania wg
Swifta
Table 4. Values of drawability of steel sheets by Swift cupping test

Najistotniejszą właściwością technologiczną badanych blach jest podatność do formowania na zimno
w różnych operacjach. W Polsce jedyną próbą określającą bezpośrednio tłoczność, ujętą w normie, jest próba
Erichsena. Próba charakteryzuje plastyczność blachy
i jej podatność na rozciąganie poprzez głębokość wtłoczenia stempla o zakończeniu kulistym w próbkę do
chwili powstania pęknięcia w próbce. Próba miseczkowania wg Swifta podaje informacje o przydatności
blachy do głębokiego wytłaczania. Badania właściwości blachy w technologicznych próbach symulujących
wykonano przy użyciu maszyny Erichsen model 145-60
w Politechnice Śląskiej w Katowicach.
6.1. PRÓBA ERICHSENA
Próbę Erichsena wykonywano zgodnie z normą PNISO 8490: styczeń 2000, wyznaczając głębokość wtłoczenia (IE20) stalowego stempla o średnicy 20 mm, zakończonego kulisto. Na podstawie wymaganej wartości
minimalnej głębokości wytłoczenia dla poszczególnych
grubości blach określono orientacyjną kategorię tłoczności blach, zgodnie z normą PN 87/H-92143 (Blachy
i taśmy stalowe dla przemysłu motoryzacyjnego). Uzyskane wyniki z próby Erichsena oraz przypisaną klasyfikację tłoczności badanych pasów zamieszczono w tablicy 3. Oznaczenia kategorii tłoczności dla przemysłu
motoryzacyjnego (wg PN–87/H–92143) są następujące:
USB – blachy na najtrudniejsze wytłoczki,
SSB – blachy na szczególnie trudne wytłoczki,
SB – blachy na trudne wytłoczki,
B – blachy bardzo głębokotłoczne,
G – blachy głębokotłoczne.
Wg normy PN-EN 10130+A1 (Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki
plastycznej na zimno) tłoczność DC01 (blacha nr 1) odpowiada kategorii G wg PN 87/H–92143, a tłoczność
DC03 (blachy nr 2 i 3) – kategorii B.

TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA

A

A

B

C

Blacha nr 1

B

C

Blacha nr 2

Współczynnik
miseczkowania

0,58

0,57

0,57

0,53

0,59

0,54

Stopień
odkształcenia

1,74

1,76

1,76

1,89

1,70

1,84

6.3. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI
WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH I PLASTYCZNYCH
TAŚM
Równocześnie z badaniami właściwości technologicznych wykonano badania właściwości wytrzymałościowych (wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności) i plastycznych (wydłużenia A50, A80, współczynniki anizotropii plastycznej i umocnienia). Rozciągano
próbki z blach o wszystkich topografiach w kierunku
prostopadłym (3 szt.), równoległym (3 szt.) i pod kątem
45° (3 szt.) do kierunku walcowania.

7. WPŁYW TOPOGRAFII POWIERZCHNI
NA WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE
I MECHANICZNE TAŚM
7.1. PRÓBA ERICHSENA
Jak widać z rys. 8 taśmy z blachy DC01 w próbie
Erichsena uzyskały różne głębokości wytłoczeń zależnie od topografii powierzchni. Najwyższą tłoczność
uzyskano dla topografii C, czyli topografii o największej liczbie pików. Można zatem wnioskować, że dzięki
odpowiedniej topografii powierzchni blacha ta może
uzyskać wyższą kategorię tłoczności. Natomiast taśmy
z blachy DC03 mają zbliżone głębokości wytłoczeń i tę
samą kategorię tłoczności (B – blachy bardzo głębokotłoczne). Na tłoczność tych blach zasadniczo nie wpływa rodzaj topografii powierzchni.

Tablica 3. Średnie wartości tłoczności taśm wyznaczone
metodą Erichsena
Table 3. Average values of drawability of steel strips by
Erichsen
TOPOGRAFIA
A

B

C

TOPOGRAFIA
A

Blacha nr 1

B

C

Blacha nr 2

Tłoczność
Erichsena

9,5

9,8

10,1

10,0

10,0

10,0

Kategoria
tłoczności

G

B

SB

B

B

B

6.2. PRÓBA MISECZKOWANIA WG SWIFTA
Próbę miseczkowania wg Swifta wykonano zgodnie
z zaleceniami Instytutu Obróbki Plastycznej nr INOP
-Z/201-12-78. Wyznaczono współczynnik miseczkowania wg Swifta (m) oraz wartość stopnia odkształcenia
przy wytłaczaniu K = 1/m. Jako próbki stosowano krążki o średnicach 64–100 mm; używano stempla o średnicy d = 50 mm. Uzyskane wyniki z próby miseczkowania wg Swifta zamieszczono w tablicy 4.

Rys. 8. Tłoczność taśm w próbie Erichsena
Fig. 8. Drawability index of steel sheets by Erichsen test

7.2. PRÓBA MISECZKOWANIA WG SWIFTA
Jak widać z rys. 9 topografia powierzchni w taśmach
ze stali DC01 nie ma wpływu na wielkość odkształcenia przy wytłaczaniu K. Natomiast w taśmach ze
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7.4. WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE
Na rys. 11 przedstawiono zależność wydłużenia
względnego A80 od topografii powierzchni blachy. Wyniki badań wskazują, że zmiana topografii powierzchni
blachy nie wpływa na wartości wydłużenia procentowego. W przypadku topografii C w blasze nr 2 z próby
rozciągania nie uzyskano kompletu wyników – stąd
prawdopodobnie wynikają niższe wartości wydłużenia
względnego.

Rys. 9. Stopień odkształcenia przy wytłaczaniu K w próbie
miseczkowania
Fig. 9. Extrusion ratio K in Swift cupping test

stali DC03 stwierdzono wpływ topografii powierzchni
na wartość współczynnika K, co sugeruje możliwość
poprawy głębokotłoczności blachy przez zastosowanie
odpowiedniej topografii powierzchni o mniejszej liczbie
pików.
Z danych literaturowych wynika, że dla blach o dobrej
głębokotłoczności przy stosunku g0/D0 = 0,75 wartość
współczynnika K wynosi K = 1/m = 1,83. Potwierdza to,
że blacha nr 1 nie nadaje się do głębokiego tłoczenia.
W przypadku blachy nr 2 dla topografii B zanotowano
znacznie niższe od granicznych wartości współczynnika K, co oznacza, że w blasze nr 2 musiała wystąpiła
miejscowa niejednorodność struktury.

Rys. 11. Wydłużenie procentowe A80
Fig. 11. Percentage elongation A80 of steel sheets

7.5. WSPÓŁCZYNNIK ZAPASU
PLASTYCZNOŚCI Re /Rm

Duże wartości średniego współczynnika anizotropii
normalnej oznaczają, że blacha wykazuje małą skłonność do pocienienia podczas kształtowania i dlatego
zapewnia dobrą głębokotłoczność. Jak wynika z rys. 10
topografia powierzchni nie ma istotnego wpływu na
średni współczynnik anizotropii normalnej R zarówno w blasze DC01 jak i w blasze DC03. Blachy nr 2
o topografii powierzchni B charakteryzują się niższymi
wartościami R prawdopodobnie ze względu na błąd pomiarowy lub lokalną niejednorodność materiału.

Jak widać z rys. 12 topografia powierzchni w blachach nr 1 i 2 nie wywiera wpływu na wartości współczynnika zapasu plastyczności Re/Rm, chociaż w przypadku topografii A wartości współczynnika są najwyższe. Wg danych literaturowych w odniesieniu do
większości gatunków stali tłocznych istnieje zależność,
że im mniejszy stosunek Re/Rm tym większa jest wartość przewężenia. Stosunek Re/Rm dla blach stalowych
głębokotłocznych nie powinien być większy niż 0,7. Powyżej tej wartości granica plastyczności bliska jest granicy wytrzymałości na rozciąganie i znacznie utrudnia
to tłoczenie ze względu na konieczność zastosowania
większych sił i możliwości szybszej utraty stateczności
przez materiał. Z rys. 12 wynika, że wartość stosunku
Re/Rm dla blach nr 1 i 2 wynosi około 0,60.

Rys. 10. Średni współczynnik anizotropii normalnej

Rys. 12. Współczynnik zapasu plastyczności R02/Rm

Fig. 10. The average normal anisotropy of steel sheets

Fig. 12. R02/Rm ratio in steel sheets

7.3. ŚREDNI WSPÓŁCZYNNIK ANIZOTROPII
NORMALNEJ
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8. PODSUMOWANIE
Zasadnicze wnioski z przeprowadzonych badań są
następujące:
1. Topografia powierzchni wpływa na tłoczność ocenianą metodą Erichsena w blachach o kategorii DC01,
powodując jej wzrost dzięki fakturze powierzchni
najbardziej rozdrobnionej o największej liczbie pików. Nie zaobserwowano przy tym wpływu topografii powierzchni blachy DC01 na głębokotłoczność ocenianą metodą Swifta.
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2. W blasze o kategorii DC03 topografia powierzchni
nie wpływa na wartość tłoczności mierzonej metodą
Erichsena, ale wywiera wpływ na głębokotłoczność
blach reprezentowaną przez współczynnik odkształcania przy wytłaczaniu K. Blachy z powierzchnią
o topografii charakteryzującej się o mniejszą liczbą
pików wykazują wyższe wartości współczynnika K.
3. Topografia powierzchni nie ma istotnego wpływu na
właściwości mechaniczne blach (anizotropia normalna, wydłużenie procentowe, współczynnik zapasu
plastyczności) zarówno w blasze DC01 jak i w blasze
DC03.
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