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Obróbka cieplna stali
Obróbka cieplna jest dziedziną technologii obejmującą zespół zabiegów wywołujących
polepszenie własności mechanicznych i fizyczno-chemicznych metali i stopów,
powodowane zmianami struktury w stanie stałym w wyniku zmian temperatury, czasu oraz
działania ośrodka.

Rodzaje obróbki cieplnej
Ze względu na czynniki wpływające na kształtowanie struktury i własności metali i
stopów można wyróżnić następujące rodzaje obróbki cieplnej:
- obróbkę cieplną zwykłą,
- obróbkę cieplno-chemiczną,
- obróbkę cieplno-mechaniczną (zwaną także obróbką cieplno-plastyczną),
- obróbkę cieplno-magnetyczną.
W przypadku obróbki cieplnej zwykłej zmiany struktury i własności są spowodowane
głównie zmianami temperatury i czasu.
Podczas obróbki cieplno-chemicznej istotny wpływ na skład chemiczny, strukturę i
własności warstwy wierzchniej wywiera także ośrodek, w którym odbywa się obróbka.
W obróbce cieplno-mechanicznej (cieplno-plastycznej) na własności obrabianego
materiału wpływa ponadto odkształcenie plastyczne.
W obróbce cieplno-magnetycznej istotne znaczenie odgrywa natomiast pole
magnetyczne.
Klasyfikację obróbki cieplnej przedstawiono na rysunkach 9.1 i 9.2. Bardziej
szczegółowe informacje na ten temat podano w PN-93/H-01200. Terminologię związaną z
obróbką cieplną stopów żelaza zawiera PN-EN 10052:1999.
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Rysunek 9.1
Klasyfikacja obróbki cieplnej zwykłej.

2

2008-11-27

Rysunek 9.1
Klasyfikacja innych rodzajów obróbki cieplnej metali.
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Operacje i zabiegi obróbki cieplnej
Operacja obróbki cieplnej jest częścią procesu technologicznego, wykonywaną w
sposób ciągły, przeważnie na jednym stanowisku roboczym (rys. 9.3). Częściami operacji
obróbki cieplnej są zabiegi obróbki cieplnej (rys. 9.4).
Do najważniejszych zabiegów obróbki
cieplnej należą:
- nagrzewanie,
- wygrzewanie,
- chłodzenie.
Nagrzewanie
jest
ciągłym
lub
stopniowym podwyższaniem temperatury
elementu
obrabianego
cieplnie.
Wygrzewanie polega na wytrzymaniu
elementu
obrabianego
cieplnie
w
docelowej lub pośredniej temperaturze.
Chłodzenie to ciągłe lub stopniowe
obniżanie temperatury elementu.

Rysunek 9.3
Zmiany temperatury podczas operacji obróbki cieplnej.
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Chłodzenie z małą szybkością jest nazywane studzeniem, natomiast z
szybkością dużą - oziębianiem. Wytrzymanie elementu obrabianego cieplnie w
pośredniej lub docelowej temperaturze podczas chłodzenia jest nazywane
wychładzaniem (rys. 9.4).

Rysunek 9.4
Zabiegi obróbki
cieplnej.
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Przemiany w stali podczas nagrzewania
Tworzenie się austenitu podczas nagrzewania
Nagrzewanie stali do temperatury zapewniającej wystąpienie struktury austenitu jest zabiegiem
stosowanym w większości operacji obróbki cieplnej. Warunkiem rozpoczęcia procesu tworzenia
się austenitu z mieszaniny ferrytu i cementytu jest nagrzanie stali do temperatury wyższej od Ac 1
Po
nagrzaniu
do
tej
temperatury,
na
granicach
międzyfazowych
ferrytu
i
cementytu
następuje
niejednorodne
zarodkowanie
austenitu.
Przemiana
ma
charakter
dyfuzyjny,
gdyż
rozrastające się zarodki tej fazy
rozpuszczają zarówno cementyt,
jak i ferryt. Ziarna powstające w
pierwszej fazie procesu mają
jednak bardzo zróżnicowane
stężenie
węgla
(rys.
9.5).
Szybkość procesu tworzenia się
austenitu z perlitu zwiększa się
wraz
ze
zwiększeniem
szybkości nagrzewania oraz
zwiększeniem
powierzchni
Rysunek 9,5
międzyfazowych
Schemat przemiany perlitu w austenit podczas nagrzewania granic
cementyt-ferryt.
powyżej temperatury Acj (wg M.M. Sztajnberga).
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Przemiany w stali podczas chłodzenia

W stali nagrzanej do temperatury austenityzowania, podczas wolnego chłodzenia
zachodzą przemiany zgodnie z wykresem równowagi faz żelazo-cementyt.
Znacznie większe szybkości chłodzenia stosowane w praktyce powodują przesunięcie
przemian do niższej temperatury.
W czasie chłodzenia austenitu, w zależności od szybkości chłodzenia i temperatury
przechłodzenia, mogą zachodzić przemiany:
- martenzytyczna,
- bainityczna,
- perlityczna.
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Przemiana martenzytyczna
Przemiana martenzytyczna jest przemianą bezdyfuzyjną i zachodzi przy dużym
przechłodzeniu austenitu do temperatury Ms początku tej przemiany, w przypadku dużej
liczby stali mniejszej nawet od ok. 200°C, przy chłodzeniu z szybkością większą od
krytycznej vk. W wyniku tej przemiany powstaje martenzyt, czyli przesycony roztwór
węgla w żelazie a (rys. 9.6).

Rysunek 9.6
Sieciowa komórka elementarna martenzytu
(wg A.B. Greningera i A.R. Troiano).
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Przemiana martenzytyczna zachodzi pod warunkiem ciągłego obniżania temperatury w
zakresie od temperatury początku przemiany Ms, do temperatury Mf jej końca. Wartości
temperatury Ms i Mf zależą od składu chemicznego austenitu i obniżają się ze zwiększeniem
stężenia węgla w austenicie (rys. 9.7) oraz wszystkich niemal dodatków stopowych z wyjątkiem
Al i Co (rys. 9.8).

Rysunek 9.7
Zależność temperatury początku Ms i końca Mf przemiany
martenzytycznej od stężenia węgla w stalach węglowych.

Rysunek 9.8
Wpływ stężenia pierwiastków stopowych na
temperaturę początku przemiany martenzytycznej

Ms
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Przemiana bainityczna
Przemiana bainityczna łączy w sobie cechy przemiany bezdyfuzyjnej i dyfuzyjnego
przemieszczania węgla. Zachodzi przy przechłodzeniu stali do temperatury w zakresie ok.
450 - 200°C. W wyniku przemiany powstaje bainit, będący mieszaniną ferrytu
przesyconego węglem i dyspersyjnych węglików.
Zarodkowanie bainitu rozpoczyna dyfuzyjne przemieszczanie węgla w austenicie do granic
ziarn i dyslokacji. Zarodkami przemiany są miejsca ubogie w węgiel, utworzone w pobliżu
granic ziarn i dyslokacji.
Zróżnicowanie składu chemicznego austenitu wymaga pewnego czasu inkubacji,
niezbędnego do zainicjowania przemiany bainitycznej.
W obszarach przechłodzonego austenitu o małym stężeniu węgla i wysokiej
temperaturze Ms zachodzi bezdyfuzyjna przemiana martenzytyczna (rys. 9.9a).
W obszarach austenitu o dużym stężeniu węgla następuje jednocześnie dyfuzyjny proces
wydzielania bardzo drobnych cząstek cementytu o dużej dyspersji. W wyniku tego tworzą
się nowe obszary niskowęglowego austenitu, ulegające następnie bezdyfuzyjnej
przemianie martenzytycznej. W obszarach, które uległy przemianie martenzytycznej, podczas
dalszego chłodzenia następuje wydzielanie cementytu oraz węglika e, a osnowa staje się
ferrytem przesyconym węglem. Rozrost bainitu jest kontrolowany szybkością dyfuzji węgla
w austenicie, a nie szybkością przemiany martenzytycznej.
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W zależności od temperatury przechłodzenia rozróżnia się (rys. 9.9):
- bainit górny,
- bainit dolny.
Bainit górny składa się z ziarn przesyconego węglem ferrytu o nieregularnych kształtach z
nieregularnymi wydzieleniami węglików oraz z austenitu szczątkowego.
Bainit dolny składa się z przesyconego węglem ferrytu o postaci listwowej, zbliżonego do
martenzytu, płytkowych węglików w równoległych rzędach, ściśle zorientowanych względem
listew ferrytu oraz z austenitu szczątkowego.

Rysunek 9.9
Schematy a) przemiany bainitycznej (wg A.P. Gulajewa) oraz tworzenia się bainitu:
b) górnego i c) dolnego (wg E. C. Rollasona)
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Przemiana perlityczna
Przemiana perlityczna zachodzi po ochłodzeniu austenitu nieznacznie poniżej
temperatury Ar1. W jej wyniku z austenitu powstaje mieszanina eutektoidalna złożona z
płytek ferrytu i cementytu zwana perlitem.
Przemiana perlityczna jest przemianą dyfuzyjną, związaną z przegrupowaniem atomów
węgla i zachodzącą przez zarodkowanie oraz rozrost zarodków. Zarodkowanie perlitu
odbywa się heterogenicznie, czyli w sposób uprzywilejowany, na cząstkach cementytu,
płytkach ferrytu, a w jednorodnym austenicie - na granicach ziarn tej fazy.
Wzrost płytki cementytu (rys. 9.10a) bogatej w węgiel powoduje znaczne zmniejszenie
stężenia węgla w austenicie do wartości Ca (rys. 9.11), umożliwiającej powstanie płytki
ferrytu. W wyniku ograniczonej rozpuszczalności węgla w ferrycie jego nadmiar
wzbogaca austenit w pobliżu utworzonej płytki ferrytu, umożliwiając tworzenie kolejnej
płytki cementytu (rys. 9.11b). Proces kolejnego dobudowywania płytek trwa aż do
wyczerpania się austenitu.
Przemiana perlityczna przebiega również przez wzrost czołowy utworzonych wcześniej
płytek (rys. 9.10 i 9.12).
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Rysunek 9.10
Schemat przebiegu przemiany perlitycznej
a) tworzenie się płytek cementytu i ferrytu z przechłodzonego austenitu,
b) zapoczątkowanie przemiany perlitycznej w ziarnach przechłodzonego austenitu,
c) wzrost kolonii perlitu
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Rysunek 9.11
Schemat tworzenia się perlitu z przechłodzonego austenitu
a) wydzielanie płytki cementytu, b) tworzenie się płytek ferrytu, c) wyekstrapolowane równowagowe stężenia
węgla w przechłodzonym austenicie z ferrytem Ca i cementytem Cc

Utworzone kolonie perlitu mają kształt
kulisty, gdyż szybkości dobudowywania
nowych płytek i ich rozrostu czołowego
są jednakowe. W wyniku dyfuzji węgla do
płytek
cementytu
następuje
zróżnicowanie
składu
chemicznego
austenitu przed frontem przemiany
(rys.9.12).
Rysunek 9.12
Schemat wzrostu czołowego płytek perlitu
(wg R.F. Mehla i W.C. Hagela)
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Zarys technologii zwykłej obróbki cieplnej
Grzanie i ośrodki grzejne
Proces grzania polega na doprowadzeniu ciepła w ciągu założonego czasu w celu
uzyskania określonej temperatury przez całą masę nagrzewanego przedmiotu.
Grzanie składa się z zabiegów:
- nagrzewania,
- wygrzewania.
W zależności od przewodności cieplnej, kształtu, wymiarów i masy przedmiotu, rodzaju
ośrodka nagrzewającego, różnicy temperatury między piecem a nagrzewanym
przedmiotem, temperatury nagrzewania, mocy pieca i innych czynników, szybkość
nagrzewania może być bardzo zróżnicowana. Najczęściej jest stosowany jeden z trzech
sposobów nagrzewania:
- powolne nagrzewanie wsadu z piecem (rys. 9.13 a),
- przyspieszone nagrzewanie wsadu w piecu o temperaturze obróbki cieplnej
(rys.9.13b),
- nagrzewanie wsadu w piecu o temperaturze początkowej wyższej od temperatury
obróbki cieplnej (rys. 9.13c).
Grzanie musi zapewniać uzyskanie jednakowej temperatury w całym przekroju
obrabianego przedmiotu.
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Rysunek 9.13
Schematyczne przebiegi nagrzewania a) powolnego, b) przyspieszonego, c) szybkiego;
tn - temperatura nagrzewania, t - temperatura pieca, tv - temperatura powierzchni wsadu,
t - temperatura rdzenia wsadu, Dt - gradient temperatury.
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Rodzaje ośrodków grzejnych ciekłych
Oprócz powietrza, ośrodków gazowych i złóż fluidalnych bardzo duże znaczenie w obróbce
cieplnej metali mają ośrodki grzejne ciekłe. Zalicza się je do ośrodków nagrzewających z
największymi szybkościami. Należą do nich:
- kąpiele solne ( W zwykłej obróbce cieplnej są wykorzystywane roztopione sole hartownicze
chlorkowe będące mieszaniną BaCl2, NaCl, CaCl2, Si02 i A1203 oraz
saletrzankowe zawierające NaNCL, KN03, NaN02, K2Cr04 i K2Cr207),
- kąpiele metalowe ( Do kąpieli metalowych należą głównie ciekły bizmut, antymon, cyna i
ołów. Kąpiele te nie zyskały takiego znaczenia jak kąpiele solne).

Rysunek 9.14
Zależność czasu nagrzewania od
temperatury grzania i średnicy
wsadu w piecach:
a) elektrycznym,
b) gazowym muflowym,
c) elektrodowym solnym,
d) elektrycznym wgłębnym o
wymuszonym obiegu powietrza
(wg O. Pattermana)
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Chłodzenie i ośrodki chłodzące
Chłodzenie jest zabiegiem obróbki cieplnej zachodzącym w wyniku odprowadzania
ciepła przez ośrodek chłodzący. Zadaniem ośrodka chłodzącego jest obniżenie
temperatury całego przedmiotu obrabianego cieplnie do wymaganej wartości.
Chłodzenie musi odbywać się z szybkością zapewniającą prawidłowy przebieg
określonych przemian fazowych.
Szybkość chłodzenia jest zależna od wielu czynników, m.in. od kształtu, wymiarów i
masy przedmiotu, temperatury nagrzewania, sposobu chłodzenia, głównie zaś od
rodzaju i własności ośrodka chłodzącego.
W obróbce cieplnej jako ośrodki chłodzące są stosowane:
- woda oraz roztwory wodne soli, zasad i polimerów,
- oleje hartownicze,
- kąpiele solne i metalowe,
- ośrodki sfluidyzowane,
- powietrze i inne gazy.

18

2008-11-27

Charakterystyki zdolności chłodzenia różnych ośrodków przedstawiono na rysunku 9.15. Do
ośrodków najintensywniej chłodzących należą roztopione sole i metale, chociaż bardzo dużą
zdolność chłodzenia wykazują również roztwory wodne soli i zasad. Woda chłodzi z
intensywnością znacznie większą niż olej hartowniczy.

Rysunek 9.15
Zdolność chłodząca: a) wody spokojnej,
b) wody z cyrkulacją,
c) 15% wodnego roztworu NaCl,
d) oleju hartowniczego OH- 70 świeżego,
e) oleju hartowniczego OH- 70
eksploatowanego przez 7 miesięcy,
f) emulsji wodno-olejowej zawier. 10% oleju.
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Wyżarzanie
Wyżarzanie to operacja zwykłej obróbki cieplnej polegająca na nagrzaniu stali do określonej
temperatury (rys. 9.16), wygrzaniu w tej temperaturze i studzeniu w celu uzyskania struktury
zbliżonej do stanu równowagi.
Wyżarzanie można sklasyfikować na operacje:
- podczas których przemiany alotropowe nie decydują o istocie procesu (jak w przypadku
wyżarzania ujednorodniającego),
- podczas których nie zachodzą przemiany alotropowe (wyżarzanie rekrystalizujące,
odprężające),
- podczas których zachodzą przemiany alotropowe, decydujące o końcowej strukturze
(wyżarzanie normalizujące, zupełne, izotermiczne, sferoidyzujące).

Rysunek 9.16
Fragment wykresu Fe-Fe3C z
zaznaczonymi zakresami temperatury
wyżarzania i hartowania stali węglowych.
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Wyżarzanie ujednorodniające
Wyżarzanie ujednorodniające polega na nagrzaniu stali do temperatury 1050 - 1200°C o ok.
100 - 200°C niższej od temperatury solidusu, wygrzaniu długotrwałym w tym zakresie
temperatury i następnym studzeniu. Celem tej operacji, stosowanej głównie dla wlewków
stalowych, jest ograniczenie niejednorodności składu chemicznego, spowodowanej
mikrosegregacją, a w części także likwacją.

Wyżarzanie ujednorodniające
Wyżarzanie rekrystalizujące polega na nagrzaniu metalu uprzednio odkształconego
plastycznie na zimno do temperatury wyższej od temperatury rekrystalizacji, wygrzaniu w tej
temperaturze i chłodzeniu z dowolną szybkością. Wyżarzanie rekrystalizujące, często
stosowane jako międzyoperacyjne podczas walcowania lub ciągnienia metali na zimno,
usuwa umocnienie zgniotowe, powodując zmniejszenie twardości i wytrzymałości oraz
zwiększenie własności plastycznych metalu, co umożliwia dalszą obróbkę plastyczną na
zimno.

Wyżarzanie odprężające
Wyżarzanie odprężające polega na nagrzaniu stali do temperatury niższej od Ac1 wygrzaniu w
tej temperaturze i następnym powolnym studzeniu. Celem tej operacji jest usunięcie naprężeń
odlewniczych, spawalniczych, cieplnych lub spowodowanych obróbką plastyczną.
Zakres temperatury i czasu wyżarzania odprężającego jest szeroki; parametry te zależą od
rodzaju materiału oraz przyczyn wywołujących naprężenia. W przypadku odlewów staliwnych
temperatura może wynosić ok. 650°C. W temperaturze do 150°C jest wykonywane odprężanie
stabilizujące, które ma na celu zapewnienie niezmienności wymiarowej oraz zmniejszenie
naprężeń własnych. Odprężanie samorzutne - tzw. sezonowanie - zachodzi w temperaturze
pokojowej, w czasie wynoszącym kilka lub kilkanaście miesięcy, a niekiedy nawet kilka lat.
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Wyżarzanie normalizujące
Wyżarzanie normalizujące polega na nagrzaniu stali do temperatury o 30 - 50°C wyższej od
Ac1 wygrzaniu w tej temperaturze i następnym studzeniu w spokojnym powietrzu. Operacja ta
ma na celu uzyskanie jednorodnej struktury drobnoziarnistej, a przez to polepszenie
własności mechanicznych stali. Jest stosowana do stali niestopowych konstrukcyjnych i
staliwa - często przed dalszą obróbką cieplną - w celu ujednolicenia struktury.

Wyżarzanie zupełne
Wyżarzanie zupełne, stosowane do stali stopowych, polega na nagrzaniu stali do temperatury
o 30 - 50°C wyższej od Ac3, Accm (linia GSE), wygrzaniu w tej temperaturze i następnym bardzo
wolnym chłodzeniu, np. z piecem, w zakresie temperatury między Ac3 i Ac cm a Ac1. Dalsze
studzenie może odbywać się w powietrzu.

Wyżarzanie izotermiczne
Wyżarzanie izotermiczne, będące odmianą wyżarzania zupełnego, polega na nagrzaniu
stali do temperatury o 30 - 50°C wyższej od Ac1, wygrzaniu w tej temperaturze, szybkim
ochłodzeniu do temperatury nieco niższej od Ac1 wytrzymaniu izotermicznym w tej
temperaturze aż do zakończenia przemiany perlitycznej i następnym chłodzeniu w
powietrzu. Wyżarzanie izotermiczne jest stosowane w przypadku obróbki cieplnej stali
stopowych, które po wyżarzaniu zupełnym wykazują zbyt dużą twardość.
Odmianą wyżarzania izotermicznego jest patentowanie drutów lub taśm, polegające na
wygrzewaniu w temperaturze 900 - 1100°C, chłodzeniu izotermicznym w 500 - 550°C i
następnie obróbce plastycznej na zimno.
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Wyżarzanie sferoidyzujące
Wyżarzanie sferoidyzujące, zwane także zmiękczaniem, polega na nagrzaniu stali do
temperatury zbliżonej do Ac1 wygrzaniu w tej temperaturze, bardzo wolnym chłodzeniu do
temperatury ok. 600°C i następnie dowolnym chłodzeniu do temperatury otoczenia.
Wygrzewanie może się odbywać w temperaturze nieco wyższej lub nieco niższej od
temperatury Acx (przy zmianach temperatury w zakresie ± 20°C wokół Ac1 ), a także z
wytrzymaniem izotermicznym poniżej temperatury Ac1 po uprzednim krótkim wygrzewaniu w
temperaturze wyższej od Ac1
W wyniku operacji wyżarzania sferoidyzującego strukturę stali stanowi cementyt
kulkowy, tzw. sferoidyt, w osnowie ferrytu. Struktura taka zapewnia niewielką twardość,
dobrą skrawalność oraz dobrą podatność na odkształcenie plastyczne w czasie obróbki
plastycznej na zimno.
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Hartowanie
Ze względu na rodzaj uzyskiwanej struktury hartowanie można podzielić na:
- martenzytyczne,
- bainityczne.
Hartowanie martenzytyczne polega na nagrzaniu stali do temperatury austenityzowania, wygrzaniu w tej temperaturze i oziębieniu z szybkością większą od
krytycznej (porównaj rozdz. 4.7.3) w celu uzyskania struktury martenzytycznej.
W czasie hartowania bainitycznego stosuje się chłodzenie z szybkością mniejszą
od krytycznej lub z wygrzewaniem izotermicznym w warunkach zapewniających
przebieg przemiany bainitycznej.
Gdy austenityzowanie obejmuje całą objętość obrabianego cieplnie przedmiotu, a
grubość warstwy zahartowanej zależy wyłącznie od własności materiału i szybkości
chłodzenia, hartowanie jest nazywane hartowaniem objętościowym.
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Hartowanie martenzytyczne zwykłe z chłodzeniem ciągłym
Podczas hartowania martenzytycznego zwykłego (rys. 9.17a) chłodzenie z temperatury
austenityzowania wykonuje się w sposób ciągły z szybkością większą od krytycznej, do
temperatury niższej od temperatury Ms a w przypadku wielu stali, np. konstrukcyjnych, niższej
nawet od Mf
W praktyce stale niestopowe chłodzi się w wodzie, natomiast stale stopowe mogą być
chłodzone wolniej, np. w oleju, w niektórych przypadkach nawet w powietrzu. Oziębianie może
się przy tym odbywać w cieczy spokojnej, w cieczy o wymuszonym obiegu lub z
wykorzystaniem prasy hartowniczej. Ośrodek chłodzący należy dobierać posługując się
wykresami CTP, tak aby możliwe było ochłodzenie z szybkością większą od krytycznej nie tylko
powierzchni, lecz również środka przekroju hartowanego elementu.
W wyniku hartowania zwykłego uzyskuje się strukturę martenzytu z austenitem szczątkowym
oraz innymi składnikami strukturalnymi, które nie ulegają przemianom podczas obróbki
cieplnej, np. z węglikami nierozpuszczonymi w roztworze stałym podczas austenityzowania lub
wtrąceniami niemetalicznymi.
Stale zahartowane charakteryzują się bardzo dużą twardością - powyżej 60 - 65 HRC w
zależności od stężenia C - i wysokimi pozostałymi własnościami wytrzymałościowymi oraz
niskimi własnościami plastycznymi i dużą kruchością.

Hartowanie bainityczne zwykłe
Hartowanie bainityczne zwykłe charakteryzuje się chłodzeniem ciągłym z szybkością
mniejszą od krytycznej - taką, by mogła przebiegać przemiana bainityczna. Celem operacji
jest uzyskanie struktury bainitu, ewentualnie z martenzytem, oraz austenitu szczątkowego. W ten
sposób uzyskuje się większe własności plastyczne i większą udarność stali niż po hartowaniu
martenzytycznym i wysokim odpuszczaniu. Większa jest również odporność stali na zmęczenie,
niższa jednak granica sprężystości i plastyczności.
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Rysunek 9.17
Krzywe oziębiania podczas hartowania objętościowego stali 41 Cr4 na tle wykresów CTP
a) hartowanie martenzytyczne zwykłe, b i c) hartowanie martenzytyczne stopniowe,
d) hartowanie bainityczne z przemianą izotermiczną (według W. Lutego);
g - austenit, P - perlit, B - bainit, M - martenzyt
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Hartowanie powierzchniowe
Hartowanie powierzchniowe polega na szybkim nagrzaniu warstwy wierzchniej
przedmiotu do temperatury hartowania i następnie szybkim chłodzeniu.
Hartowanie powierzchniowe umożliwia ograniczenie nagrzewania do cienkiej warstwy
powierzchniowej i to jedynie w miejscach, które powinny być obrobione cieplnie. Nie wywołuje
więc dużych naprężeń i odkształceń cieplnych.
W zależności od sposobu nagrzewania można wyróżnić następujące rodzaje hartowania
powierzchniowego: indukcyjne (rys.9.18), płomieniowe, laserowe, kąpielowe, kontaktowe,
elektrolityczne i impulsowe.

Rysunek 9.18
Schemat nagrzewania indukcyjnego
wałka we wzbudniku jednozwojowym
1 - wzbudnik,
2 - nagrzewany wałek
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Odpuszczanie
Odpuszczanie polega na nagrzaniu stali zahartowanej do temperatury niższej od Ac1
wygrzaniu w tej temperaturze i ochłodzeniu do temperatury pokojowej.
W zależności od temperatury odpuszczanie może być:
- niskie,
- średnie,
- wysokie.
Odpuszczanie niskie (odprężające) jest wykonywane w temperaturze 150 - 200°C i
stosowane głównie dla narzędzi, sprężyn, sprawdzianów. Celem tej operacji jest usunięcie
naprężeń hartowniczych z zachowaniem dużej twardości, wytrzymałości i odporności na
ścieranie.
Odpuszczanie średnie, odbywające się w temperaturze 250 - 500°C, jest stosowane do
sprężyn, resorów, matryc i innych części maszyn. W wyniku tej operacji twardość stali ulega
wprawdzie niewielkiemu zmniejszeniu, lecz zostają zachowane duża wytrzymałość i
sprężystość (rys. 4.78).
Odpuszczanie wysokie, wykonywane w temperaturze wyższej od 500°C, lecz niższej od
Ac1 ma na celu osiągnięcie możliwie dobrych własności plastycznych stali. Stosowane jest
między innymi dla elementów maszyn, od których wymagana jest wysoka granica
plastyczności Re .
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W wyniku odpuszczania niskiego uzyskuje się strukturę martenzytu niskoodpuszczonego,
który w stalach węglowych jest mieszaniną martenzytu tetragonalnego z dyspersyjnymi
węglikami typu e oraz austenitu szczątkowego. Martenzyt średnioodpuszczony cechuje się
małym odkształceniem tetragonalnym oraz dyspersyjnymi wydzieleniami cementytu. Martenzyt
wysokoodpuszczony nie jest przesycony węglem i charakteryzuje się bardzo małą gęstością
dyslokacji, stając się podobny do ferrytu. Występują w nim natomiast wydzielenia cementytu, w
dużej mierze skoagulowane. W stalach stopowych wydzielają się węgliki stopowe, ulegające
również koagulacji w wyższej temperaturze odpuszczania. Po wysokim odpuszczaniu w
strukturze stali stopowych nie ma już austenitu szczątkowego, lub jego udział jest niewielki.

Rysunek 9.19
Wpływ temperatury odpuszczania na
własności mechaniczne zahartowanej
stali zawierającej 0,4% C.
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Obróbki cieplno-chemiczne stali
Metody obróbki cieplno-chemicznej stali mogą być podzielone na podstawie różnych
kryteriów. Szczegółowy podział metod obróbki cieplno-chemicznej ze względu na rodzaj
pierwiastka nasycającego przedstawiono na rysunku 9.20, a ze względu na stan ośrodka
nasycającego - na rysunku 9.21.

Rysunek 9.20
Podział metod obróbki cieplno-chemicznej ze względu na rodzaj pierwiastka nasycającego.
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Rysunek 9.21
Podział metod obróbki cieplnochemicznej ze względu na stan
ośrodka nasycającego.

Obróbka cieplno-chemiczna - poza przekazywaniem ciepła - jest związana z transportem
masy. Najogólniej w procesie transportu masy można wyróżnić pięć procesów
składowych, do których należą:
- reakcje w ośrodku nasycającym, związane z tworzeniem czynnika umożliwiającego
transport składnika nasycającego,
- dyfuzja w ośrodku nasycającym, polegająca na dopływie składnika dyfundującego do
powierzchni metalu i często na odpływie produktów reakcji tworzących się na granicy
rozdziału faz,
- reakcje na granicach rozdziału faz,
- dyfuzja w metalu,
- reakcje w metalu, np. tworzenie się roztworów stałych lub wydzieleń faz.
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Nawęglanie
Nawęglanie polega na nasycaniu warstwy powierzchniowej stali w węgiel podczas
wygrzewania obrabianego przedmiotu w ciągu określonego czasu w ośrodku zawierającym
węgiel atomowy. Nawęglanie odbywa się najczęściej w temperaturze 900 - 950°C.
O grubości warstwy nawęglonej, która zwykle osiąga 0,5 - 2 mm, decyduje czas
nawęglania, który dobiera się tak, aby skład fazowy warstwy powierzchniowej odpowiadał
strukturze stali eutektoidalnej.
Nawęglanie w ośrodkach stałych, obecnie praktycznie nie stosowane, odbywa się w
proszku węgla drzewnego, często wymieszanego ze sproszkowanymi węglanami sodu,
wapnia, litu lub baru, zwykle w temperaturze ok. 900°C. W wyniku reakcji spalania przy
niedomiarze tlenu powstaje CO, z którego tworzy się C02 i węgiel atomowy, nasycający
powierzchnię stali.
Nawęglanie wykonywano również przez zanurzanie obrabianych przedmiotów w
roztopionych solach, zwykle mieszaninach węglanów, chlorków lub cyjanków metali
alkalicznych, zawierających np. 47,5% węglanu sodu, 47,5% chlorku potasu i 5% węglika
wapnia lub 60% węglanu sodu, 5% węglanu baru, 20% chlorku sodu i 15% węglika krzemu.
Temperatura nawęglania w tym ośrodku wynosi 830 - 850°C.
Podczas nawęglania gazowego, często stosowanego obecnie, odbywającego się w
temperaturze ok. 920°C w atmosferze tlenku węgla, metody otrzymywania ośrodka
nawęglającego mogą polegać na:
- otrzymywaniu tlenku węgla w piecu - w wyniku spalania węglowodorów w powietrzu,
- wytwarzaniu atmosfery nawęglającej z ciekłych związków organicznych, np. nafty,
metanolu lub acetonu, rozkładających się w temperaturze ok. 700°C na węgiel i wodór.
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Nawęglanie z następnym hartowaniem i niskim odpuszczaniem zapewnia dużą twardość
powierzchni obrobionych elementów, dużą odporność na ścieranie i naciski
powierzchniowe, znaczną wytrzymałość zmęczeniową (rys. 9.22). Rdzeń stali po takich
operacjach obróbki cieplno-chemicznej i cieplnej wykazuje dużą ciągliwość, sprężystość i
odporność na dynamiczne działanie obciążeń.
Twardość stali węglowej nawęglonej i
chłodzonej w powietrzu wynosi ok.
25CH300
HBW,
a
jej
własności
mechaniczne są stosunkowo niskie ze
względu na rozrost ziarn zachodzący w
czasie procesu. W celu poprawienia
własności stal nawęgloną poddaje się
dalszej obróbce cieplnej; w szczególności
dąży się do:
- otrzymania struktury drobnolistwowego
martenzytu z węglikami w postaci
ziarnistej w warstwie powierzchniowej,
- zwiększenia twardości stali na
powierzchni do ok. 60 HRC,
- zapewnienia znacznej ciągliwości,
Rysunek 9.22
odporności na dynamiczne działanie
Schemat obróbki cieplnej stali po nawęglaniu;
a - hartowanie bezpośrednie z temperatury nawęglania i niskie obciążeń oraz wymaganych własności
wytrzymałościowych w nienawęglonym
odpuszczanie, b - jednokrotne hartowanie z temperatury
rdzeniu.
właściwej dla rdzenia, c -jednokrotne hartowanie z
temperatury właściwej dla warstwy powierzchniowej,
d - dwukrotne hartowanie z niskim odpuszczaniem
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Azotowanie
Azotowanie polega na nasycaniu warstwy powierzchniowej stali azotem podczas
wygrzewania obrabianego przedmiotu przez określony czas w ośrodku zawierającym wolne
atomy azotu. Operacja ta jest wykonywana w temperaturze niższej od Ac1.
Azotowanie może być:
- krótkookresowe, gdy czas jego trwania wynosi od kilkunastu minut do kilku godzin,
- długookresowe, gdy wynosi kilkadziesiąt godzin.
Przy stałej temperaturze azotowania struktura warstw wierzchnich obrabianej stali
zależy od czasu tej operacji.
Strefa azotków i węglikoazotków e decyduje o odporności na ścieranie stali
węglowych. W przypadku stali stopowych na własności te wpływa dodatkowo strefa
dyfuzyjna.
Warstwa azotowana wykazuje największą odporność na ścieranie, gdy jest twarda i
nieporowata i gdy jej grubość wynosi 0,020 - 0,025 mm. Pod względem strukturalnym
warstwa taka jest złożona z mieszaniny azotków i węglikoazotków e + g'. W miarę wzrostu
czasu azotowania narasta wyłącznie powierzchniowa strefa azotków i węglikoazotków e,
porowata i krucha.
Jednocześnie następuje przesuwanie się w głąb strefy mieszaniny azotków i węglikoazotków
e + g' o stałej grubości 0,020 - 0,025 mm, zwartej, bez porów i o dużej twardości 800 - 1200
HV0,05. Z tego względu warstwy uzyskane w wyniku azotowania krótkookresowego cechują
się wysoką odpornością na ścieranie.
Na rysunku 9.23 przedstawiono charakterystykę zużycia poszczególnych stref warstwy
azotowanej.
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Wraz ze zmniejszeniem się stężenia azotu w warstwie azotowanej w kierunku rdzenia
zmniejsza się twardość tej warstwy (rys. 9.24).
Azotowanie powoduje zwiększenie odporności stali na korozję i zmniejszenie
współczynnika tarcia.
W wyniku azotowania następuje niewielki przyrost wymiarów, o 10 -3 – 10 -2 mm.

Rysunek 9.23
Zużycie liniowe w funkcji czasu ścierania
stali C45 azotowanej w amoniaku w
temperaturze 580°C przez 8 h.

Rysunek 9.24
Rozkład twardości na przekroju warstw
naazotowanych w niektórych stalach.
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