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Wybrane aspekty 
odkształcenia plastycznego na zimno 
stali AISI 304
DR INŻ. Agnieszka Kurc-Lisiecka (A.KURC@WP.PL), 
ZAKŁAD INŻYNIERII ZARZĄDZANIA, WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W CHORZOWIE

Celem badań była analiza wybranych technicznych i strukturalnych aspektów odkształcenia plastycznego na zimno w procesie walco-

wania blach ze stali AISI 304. Metodyka badawcza obejmowała obserwacje struktury na mikroskopie świetlnym, badania własności 

mechanicznych określone w statycznej próbie rozciągania i pomiary twardości. Analizę składu fazowego przeprowadzono na podsta-

wie badań rentgenograficznych. Potwierdzono analityczną zależność granicy plastyczności badanej stali od stopnia gniotu w procesie 

walcowania, co ma istotne znaczenie praktyczne dla tej technologii wytwarzania blach cienkich ze stali austenitycznej. Przeprowa-

dzone badania metalograficzne i rentgenowska analiza fazowa wykazały, że w walcowanej na zimno stali austenitycznej przy więk-

szych stopniach gniotu zachodzi bezpośrednia przemiana fazowa (γ α’). 

O
bróbka plastyczna metali i ich 
stopów jest jedną z najstar-
szych i najczęściej wykorzysty-
wanych technik wytwarzania, 

w której zmiana kształtu i wymiarów 
przedmiotu obrabianego osiągana jest 
przez odpowiednie oddziaływanie na-
rzędzi na obrabiany materiał. Bazuje 
ona na zdolności metali do odkształ-

ceń trwałych (plastycznych), bez utraty 
spójności. Dzięki niej możliwe jest uzy-
skanie m.in. takich wyrobów gotowych 
lub półwyrobów jak np.: kształtowni-
ki, blachy, pręty, rury, druty, odkuwki 
itp. W zależności od wymaganych wła-
sności wyrobów i rodzaju obrabianego 
metalu lub stopu procesy kształtowania 
mogą być realizowane na zimno (po-
niżej temperatury rekrystalizacji – Tr) 
i na gorąco (powyżej Tr), a także w nie-
których przypadkach na półgorąco 
(tzw. ciepło, gdy kształtowany materiał 
podgrzewany jest do temperatury, przy 
której częściowo zachodzą jego rekry-
stalizacja, zgniot lub zdrowienie oraz 
umocnienie) [1]. W wyniku obróbki 
plastycznej następują poprawa własno-
ści mechanicznych i uzyskanie korzyst-
nej drobnoziarnistej struktury materia-
łu (rozdrobnienie ziaren i powstanie 
podziaren), rozciągnięcie skupionych 
zanieczyszczeń niemetalicznych, a tak-
że utworzenie tekstury. Do najważniej-
szych procesów obróbki plastycznej za-
licza się: walcowanie, prasowanie, kucie, 
tłoczenie i przeciąganie. Praktyka prze-
mysłowa dowodzi, że obecnie metodą 
walcowania, polegającą na zgniataniu 
materiału kształtowanego między ob-
racającymi się w przeciwnych kierun-
kach walcami (rolkami, tarczami) lub 
przemieszczającymi się ruchem posu-
wisto-zwrotnym szczękami płaskimi, 
przerabia się ok. 80% produkowanej 

stali. W wyniku walcowania wytwarza-
ne są: wyroby płaskie, rury oraz kształ-
towniki, a także po zastosowaniu walca-
rek specjalnych: kule, pierścienie, koła 
bose i inne. Zależnie od temperatury 
kształtowanego materiału proces wal-
cowania można prowadzić na [1, 2]:
• zimno (metoda stosowana do wy-

twarzania blach cienkich o grubo-
ści od 0,16 do 3 mm, taśm, folii, 
rur o dużej dokładności wymiaro-
wej i gładkiej powierzchni; mate-
riał wsadowy stanowią półwyroby 
otrzymane w procesie walcowania 
na gorąco; istotną cechą procesu 
jest umocnienie materiału (skutek 
zgniotu) prowadzące do zmniej-
szenia plastyczności materiału oraz 
wzrostu własności mechanicznych);

• gorąco (metoda stosowana do wy-
twarzania: wyrobów płaskich – ta-
śmy, płaskowniki szerokie, blachy 
cienkie i grube o grubości odpo-
wiednio do 4 mm i powyżej 4 mm; 
wyrobów długich – walcówka, gro-
dzice, stal budowlana (szyny, kształ-
towniki i rury z materiałów trudno 
odkształcalnych, głównie ze stali 
i z innych stopów metali); mate-
riał wsadowy stanowią wlewki lane 
lub pochodzące z ciągłego odlewa-
nia kęsiska płaskie, kwadratowe lub 
inne profile wstępne, np. dwuteowe; 
istotną cechą procesu jest lepsza pla-
styczność materiału, wadą natomiast 

Selected aspects of cold rolling 
deformation of AISI 304 steel

Słowa kluczowe: odkształcenie plastyczne, stal AISI 304, 
walcowanie, struktura i własności mechaniczne

Keywords: plastic deformation, AISI 304 steel, cold rolling 
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The aim of the study was to analyze the chosen technical 
and structural aspects of cold deformation in the rolling 
process of the AISI 304 steel sheets. The investigations 
included observations of the microstructure on a light mi-
croscope, a study of mechanical properties during static 
tensile tests and hardness measurements. The analysis 
of the phase composition was carried out by means of 
an X-ray diffractometer. It was found that the value of the 
AISI 304 steel’s tensile strength, yield point and hardness 
increase as the degree of its deformation increases, but 
simultaneously the value of elongation decreases. The 
analytic dependence of the yield point of the investiga-
ted steel on the deformation degree under cold rolling 
pressing process has been confirmed. The determination 
of this relation is crucial for the technology and precise 
shaping the properties of the sheet metal of austenitic 
steel under the production stage. The conducted metal-
lographic investigations and X-ray phase analysis show 
that the plastic deformation under the cold working of 
austenitic steel AISI 304 induces the direct phase trans-
formation ( ) in its structure.
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Rys. 2. Proces walcowania wzdłużnego 

na zimno badanej stali AISI 304; średnica 

walców: 430 mm, prędkość obwodowa wal-

ców: 0,65 m/s [2]

– występowanie utrudniającej kształ-
towanie i powodującej straty mate-
riałowe zgorzeliny).
Odkształcenie plastyczne na zim-

no zachodzące w czasie walcowania 
wywołuje istotne zmiany własności 
mechanicznych i fizykochemicznych. 
Im większe jest odkształcenie, tym więk-
sze są zachodzące zmiany materiałowe.
 
Czynniki wpływające 
na mikrostrukturę 
i własności mechaniczne 
stali austenitycznych Cr-Ni 
w procesie
odkształcenia plastycznego
Cechą charakterystyczną odkształce-
nia plastycznego na zimno jest to, 
że nie cała energia odkształcenia (Ed) 
ulega zamianie na ciepło, lecz pewna 
jej część, ok. 10% (~25 J/mol) zostaje 
zmagazynowana w materiale, powodu-
jąc wzrost jego energii wewnętrznej. 
Wynika to ze wzrostu gęstości defek-
tów sieci krystalicznej w odkształco-
nym materiale. Zmagazynowanie ener-
gii następuje w polach odkształceń 
wokół defektów sieci krystalogra-
f icznej (dyslokacji i wakancji), które 
powstają w czasie odkształcenia pla-
stycznego. Jej ilość uzależniona jest 
od szeregu czynników – zarówno we-
wnętrznych, które związane są z mi-
krostrukturą materiału, jak i tych, 
które związane są z warunkami eks-
perymentu. Do czynników zależnych 
od właściwości odkształcanego mate-
riału można zaliczyć:
• rodzaj metalu, jego czystość i gę-

stość,
• skład chemiczny i fazowy,
• energię błędu ułożenia (EBU),
• mikrostrukturę przed odkształce-

niem, tzn. wielkość i kształt ziaren 
w materiale jednofazowym, jak rów-
nież udział i morfologię innych faz 
w materiale wielofazowym.
Natomiast do czynników zewnętrz-

nych (mechanicznych) należą: tempe-
ratura, stopień, prędkość oraz sposób 
odkształcenia [3-6].

Podczas odkształcenia plastyczne-
go metali i stopów o sieci A1 (ang. 
Body Centered Cubic – BCC, regularnie 
ściennie centrowana) tworzy się mikro-
struktura, zależna głównie od wartości 
EBU, składu chemicznego, tempera-
tury odkształcenia i termodynamicz-

nej stabilności faz. Energię błędu uło-
żenia stali nierdzewnej austenitycznej 
można wyznaczyć na podstawie skła-
du chemicznego z zależności empi-
rycznej podanej przez np. Schramma 
i Reeda (1) [7]:

)(%2,653]/[ 2 NimmJEBU

)(%3,9)(%2,3)(%7,0 MoMnCr  
 (1)

Zachodząca w czasie odkształcenia 
plastycznego przemiana fazowa o prze-
biegu ’ lub ’ powo-
duje silne umocnienie materiału, które 
można zweryfikować badaniem twar-
dości oraz stopniem nasycenia nama-
gnesowania. Miejscami uprzywilejowa-
nymi do zarodkowania martenzytu ’ 
są płytki fazy heksagonalnej  oraz 
miejsca jej przecięć, jak również prze-
cięć fazy  z pasmami błędów ułożenia 
[3, 7]. Oddziaływanie EBU na mecha-
nizm umocnienia austenitu w funkcji 
składu chemicznego i temperatury od-
kształcenia przedstawiono na schema-
cie na rys. 1 [8].

W stanie przesyconym stale odpor-
ne na korozję o strukturze austenitycz-
nej wykazują wysoką plastyczność oraz 
względnie niską wytrzymałość (Rm = 
700 MPa, Rp0,2 = 200-250 MPa). Nato-
miast w wyniku przeróbki plastycznej 
materiały te stosunkowo szybko umac-
niają się, a poziom umocnienia zależy 
od składu chemicznego, w szczególno-
ści stężenia: C, N, Mn, Ni i Cu. Przy-
kładowo dla stali AISI 302 o składzie 
chemicznym: C – 0,094%; Mn – 0,89%; 
Cr – 17,62%; Ni – 7,75%; N – 0,03%; 
Si – 0,7%; Mo – 0,42%; P – 0,026% 
i S – 0,003% [9], w której z uwagi na za-
niżoną zawartość Ni austenit jest meta-
stabilny, istotny wzrost wytrzymałości 
stali (nawet o 300 MPa) występuje już 
przy niewielkich stopniach odkształ-
cenia (rzędu 20%). To silne umocnie-
nie stali podczas przeróbki plastycz-
nej na zimno może być korzystnym 
czynnikiem procesu kształtowania, np. 
cienkich blach [1, 3, 4]. Może też po-
wodować przemianę austenitu meta-
stabilnego w martenzyt odkształcenia 
( ’), jak również wzrost odkształcalno-
ści indukowany tą przemianą i pochła-
nianie energii przy obciążeniach dyna-
micznych.

Produkty fazowe przemiany ’ 
są morfologicznie odmienne i od-

działują w różny sposób na własno-
ści mechaniczne, a w szczególności 
na odkształcalność graniczną wyro-
bów przeznaczonych np. do głębokie-
go tłoczenia. W tej technologii kształ-
towanie plastyczne odbywa się przy 
dużych naciskach zewnętrznych. Cią-
gliwość stali musi zatem zapewnić for-
mowanie pożądanego kształtu wyrobu 
bez powstawania pęknięć. Tak więc 
silne umocnienie stali może być rów-
nież destrukcyjnym czynnikiem tech-
nologicznym powodującym obniżenie 
własności eksploatacyjnych gotowych 
wyrobów przez przedwczesne ich pę-
kanie [3-7].

Przebieg badań
Celem badań była analiza wybranych 
technicznych i strukturalnych aspektów 
odkształcenia plastycznego na zimno 
w procesie walcowania blach ze stali AISI 
304. Materiał do badań stanowiły pasma 
blachy o wymiarach 2 × 40 × 700 mm 
po operacji przesycania z temperatury 
austenityzacji 1100°C w czasie 60 min 
i oziębianiu w wodzie, które podda-
no walcowaniu na zimno w zakresie 
10-50% na walcarce QUATRO (10502) 
firmy Skoda (rys. 2, tab. 1). Walcowa-

Rys. 1. Wpływ energii błędu ułożenia 

w funkcji temperatury i składu chemicznego 

na mechanizm umocnienia [8]
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nie przeprowadzono w temperaturze 
20°C, stosując małe gnioty jednostkowe 
oraz zachowując stałe kierunek i stronę 
walcowanego pasma. Stopień odkształ-
cenia w procesie walcowania określano 
alternatywnie, przy założeniu braku po-
szerzenia blachy, na podstawie zależno-
ści (2) i (3) [1]:

%100
0

10

H
HH

ZH  (2)

1

0ln
H
H

H   (3)

gdzie: 
• z

H
 – stopień odkształcenia (zgniotu) 

[%];

• H
0
 – grubość blachy przed odkształ-

ceniem [mm];
• H

1
 – grubość blachy po odkształce-

niu [mm];
• 

H
 – odkształcenie logarytmiczne.

Poszczególne przepusty pasma cha-
rakteryzowano, podając dodatkowo 
wielkość odkształcenia sumaryczne-
go, ZS. 

Z tak przygotowanego materiału 
pobrano próbki do badań własności 
mechanicznych, pomiarów twardości, 
obserwacji metalograficznych i rentge-
nowskiej analizy fazowej. 

Badania własności mechanicznych 
przeprowadzono na uniwersalnej ma-

szynie wytrzymałościowej typu ZWICK 
(100N5A), wyposażonej w ekstenso-
metr (WN:151855) do pomiaru wy-
dłużenia oraz głowicę do pomiaru 
siły ID:0 WN:151856 100 kN, zgod-
nie z PN-EN ISO 6892-1:2009.

Pomiary twardości wykonano me-
todą Vickersa na próbkach metalogra-
ficznych przy obciążeniu 50 N i czasie 
pomiaru 15 s, stosując mikrotwardo-
ściomierz FM 700 firmy Future-Tech.

Badania metalograficzne prowadzo-
no na zgładach wzdłużnych szlifowa-
nych i polerowanych mechanicznie. 
W celu ujawnienia struktury zgłady 
trawiono w odczynniku Mi17Fe (pod-

LP.

NUMER PRZEPUSTU
ODKSZTAŁCENIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GRUBOŚĆ BLACHY [mm] Z
H
 [%]

Z
S
 

[%] H

1 2,0 – – – – – – – – – – – – – – – –

2 2,0 1,85 1,8 – – – – – – – – – – – 10 10,2 0,10

3 2,0 1,85 1,8 1,7 1,65 1,6 – – – – – – – – 20 21,7 0,22

4 2,0 1,85 1,8 1,7 1,65 1,6 1,5 1,4 – – – – – – 30 34,6 0,35

5 2,0 1,85 1,8 1,7 1,65 1,6 1,5 1,4 1,25 1,2 – – – – 40 49,3 0,51

6 2,0 1,85 1,8 1,7 1,65 1,6 1,5 1,4 1,25 1,2 1,05 1,0 – – 50 66,6 0,69

Tab. 1. Schemat procesu walcowania wzdłużnego badanej stali AISI 304

reklama
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grzanym do temperatury 40°C). Tra-
wienie zgładów prowadzono w czasie 
od 20 do 120 s. Obserwacje metalo-
graficzne realizowano przy użyciu mi-
kroskopu świetlnego OLYMPUS GX71, 
stosując powiększenie do 1000x.

Rentgenowską analizę fazową ja-
kościową (RAFJ) wykonano na dy-
fraktometrze D500, stosując f iltro-
wane promieniowanie anody Cu 
(  = 0,1541 nm). Linie dyfrakcyjne re-
jestrowano w zakresie kąta 2  od 40° 
do 110°. Badanie prowadzono me-
todą step-scanning przy wartości kro-
ku 0,02° w skali 2  i czasie zlicza-
nia impulsów równym 5 s w każdym 
punkcie pomiarowym. Otrzymane dy-
fraktogramy analizowano, wykorzy-
stując program Diffract AT Serach/
Match, oraz uwzględniono bazę da-
nych JCPDS-ICDD. W badaniach dy-
frakcyjnych stosowano próbki o wy-
miarach 10 x 20 mm, wycięte z blachy 
AISI 304 w stanie przesyconym (PP) 
i po walcowaniu na zimno. 

Rentgenowską analizę fazową ilo-
ściową (RAFI) walcowanych blach 
ze stali AISI 304 przeprowadzono me-
todą Averbacha Cohena [10], która po-
zwala na określenie ilościowej zawarto-
ści składników fazowych w strukturze 
badanego materiału poprzez porówna-
nie całkowitego natężenia intensywno-
ści linii dyfrakcyjnych pochodzących 
od zidentyfikowanych faz. 

Analiza wyników badań 
Na podstawie wyników badań metalo-
graficznych stali AISI 304 po przesyca-
niu z temperatury 1100°C stwierdzono 
występowanie w jej strukturze równo-
osiowych ziaren roztworu  o średniej 
średnicy ok. 76 μm z licznymi bliź-
niakami wyżarzania. Mikrotwardość 
w środkowej części ziarna  wynosi 
128HV0,05. Po walcowaniu na zimno 

ze stopniem odkształcenia 10% ujaw-
niono w strukturze badanej stali ziar-
na  z bliźniakami odkształcenia oraz 
nielicznymi obszarami pasm poślizgu 
(rys. 3a). Obserwowano także ziarna 
roztworu o nieznacznie ujawnionym 
reliefie i śladowych efektach odkształ-
cenia wewnątrz ziaren. Struktura stali 
po walcowaniu na zimno z gniotem 
30% charakteryzuje się występowaniem 
wyraźnych pasm odkształcenia na tle 
wydłużonych w kierunku przeróbki 
plastycznej ziaren austenitu (rys. 3b). 
Obserwowano też efekty odkształce-
nia w postaci drobnych równoległych 
pasm poślizgu będących prawdopodob-
nie obszarami występowania fazy mar-
tenzytycznej ’. Przy większym stopniu 
odkształcenia występują duże obszary 
wyraźnie wydłużonych ziaren  z wza-
jemnie przecinającymi się liniami i pa-
smami poślizgu oraz fazą ’ w postaci 
drobnych równoległych linii. Ponad-
to po walcowaniu na zimno z gnio-
tem 50% w badanej stali obserwuje 
się strukturę pasmową o wyraźnie po-
fałdowanych pasmach odkształcenia, 
usytuowanych zgodnie z kierunkiem 
walcowania (rys. 3c).

Występowanie martenzytu ’ 
w strukturze badanej stali potwier-
dzają wyniki analizy rentgenowskiej, 
jak również badania własności mecha-
nicznych i pomiary twardości. Stwier-
dzono, że wartości wytrzymałości 
na rozciąganie Rm, granicy plastycz-
ności Rp0,2 i twardość HV5 rosną wraz 
ze wzrostem stopnia odkształcenia, 
a wartość wydłużenia A75 maleje (rys. 4).

W stanie przesyconym wskaźniki wła-
sności mechanicznych badanej stali wy-
noszą odpowiednio: Rm = 595 MPa, 
Rp0,2 = 260 MPa i A75 = 61%, a twar-
dość jest równa 146 HV5. Odkształ-
cenie plastyczne blach ze stali AISI 
304 w procesie walcowania na zimno 

z gniotem od 10% do 50% powodu-
je istotny przyrost Rm z ok. 785 MPa  
do ok. 1258 MPa, Rp0,2 – z ok. 
586 do ok. 1060 MPa (rys. 4). Własności 
plastyczne badanej stali w analizowanym 
zakresie odkształcenia, określane na pod-
stawie wydłużenia (A75), zmniejszają się 
od ok. 32% do ok. 1,1% (rys. 4). Nato-
miast twardość badanej stali AISI 304 
po walcowaniu na zimno zwiększa 
się monotonicznie ze wzrostem stop-
nia odkształcenia od 10% do 50% 
i w analizowanym zakresie odkształce-
nia wzrasta z ok. 260 HV5 do warto-
ści maksymalnej ok. 410 HV5 (rys. 4).

Badania rentgenograficzne potwier-
dziły, że stal AISI 304 po przesycaniu 
w wodzie ma jednofazową strukturę au-
stenityczną (rys. 5). Natomiast po wal-
cowaniu na zimno wykazuje strukturę 
dwufazową (  + ’) już po odkształ-
ceniu plastycznym z gniotem 10%. 
Udział fazy ’ indukowanej odkształ-
ceniem plastycznym i identyfikowa-
nej na podstawie linii dyfrakcyjnych 
(110) ’, (200) ’ i (211) ’ zwiększa się 
ze wzrostem stopnia odkształcenia w za-
kresie 10-50%. Stwierdzono ponadto, 
że intensywność odpowiednich linii dy-
frakcyjnych analizowanych faz  i ’, 
przy większych stopniach odkształce-
nia (ok. 50%), jest znacznie zaburzona 
w stosunku do sekwencji intensywności 
tych linii podanych w kartach ASTM. 
Wskazuje to wyraźnie na efekt stekstu-
rowania blach walcowanych na zim-
no. Ponadto po walcowaniu na zim-
no ze stopniem odkształcenia ok. 50% 
obserwuje się zanik linii dyfrakcyjnych 
(200)  i (311)  osnowy (rys. 5).

Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy fazowej ilościowej stwierdzono, 
że ilość fazy ’ powstałej w wyniku 
przemiany martenzytycznej indukowa-
nej odkształceniem plastycznym zwięk-
sza się istotnie wraz ze wzrostem stop-

Rys. 3. Struktura badanej stali AISI 304 po walcowaniu na zimno z gniotem 10% (a), 30% (b) i 50% (c). Trawienie – Mi17Fe

a) b) c)
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nia odkształcenia badanej stali. Średni 
udział objętościowy fazy ’ po od-
kształceniu plastycznym z gniotem: 
10%, 30% i 50%, wynosi odpowied-
nio: 10,7%, 23,7% i 38,9%, przy zało-
żeniu ok. 1% węglików.

Podsumowanie
Odkształcenie plastyczne metali o sie-
ci A1, w tym także stali odpornych 
na korozję o strukturze austenitycz-
nej, które powstaje podczas deforma-
cji na zimno w procesie np.: walcowa-
nia, ciągnienia czy głębokiego tłoczenia, 
wywołuje istotną zmianę nie tylko ich 
własności fizycznych i mechanicznych, 
ale również powoduje zmiany struktu-
ralne. Zmiany te objawiają się przede 
wszystkim wzrostem twardości i wy-
trzymałości przy jednoczesnym spad-
ku własności plastycznych oraz ob-
niżeniem przewodności elektrycznej 
i gęstości, a także tworzeniem się tek-
stury odkształcenia, która wpływa istot-
nie na występowanie własności anizo-
tropowych metali o sieci A1. Zatem 
procesy kształtowania technologiczne-
go powinny być projektowane tak, aby 
maksymalne obciążenia graniczne wyro-
bów podczas eksploatacji pokrywały się 
z kierunkiem największej wytrzymałości 
materiału, bądź też kierunek najwięk-
szej ciągliwości materiału pokrywał się 
z kierunkiem maksymalnych odkształ-
ceń w danym procesie. Nie ulega wąt-
pliwości, że znajomość mechanizmów 
kształtowania struktury i tekstury od-
kształcenia oraz własności mechanicz-
nych tych materiałów konstrukcyjnych 

jest niezbędna w celu przewidywania ich 
własności eksploatacyjnych.

Analiza otrzymanych wyników ba-
dań stali AISI 304 prowadzi do nastę-
pujących wniosków szczegółowych:
1. Odkształcenie plastyczne w proce-

sie walcowania na zimno stali au-
stenitycznej AISI 304 indukuje w jej 
strukturze bezpośrednią przemianę 
martenzytyczną ’.

2. Stal AISI 304 w stanie nieodkształ-
conym plastycznie ma strukturę 
równoosiowych ziaren  z bliźnia-
kami wyżarzania, charakterystyczną 
dla stanu przesyconego, natomiast 
po odkształceniu stali z gniotem 
ok. 50% – strukturę wydłużonych 
ziaren austenitu z fazą martenzy-
tu ’. Tworzenie się fazy ’ powo-
duje znaczne rozdrobnienie struk-
tury stali i jej umocnienie.

3. Wzrost stopnia odkształcenia stali 
AISI 304 w zakresie 10-50% powodu-
je zwiększenie Rm z ok. 785 MPa do 
ok. 1258 MPa, Rp0,2 – z ok. 586 do 
ok. 1060 MPa, HV05 – od ok. 
260 HV5 do ok. 410 HV5 oraz 
zmniejszenie wydłużenia A75 od ok. 
32% do ok. 1,1%.

4. Rentgenowska analiza fazowa ilo-
ściowa wykazała, że odkształcenie 
badanej stali z gniotem ok. 50% 
prowadzi do udziału fazy martenzy-
tycznej ’ w strukturze stali w ilości 
ok. 40%. 

Badania zrealizowano w ramach projek-
tu badawczego nr 2632/B/T02/2011/40 
finansowanego przez NCN.
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Rys. 4. Zależność własności mechanicznych i twardości od stopnia odkształcenia 

stali AISI 304

Rys. 5. Dyfraktogramy badanej stali AISI 304 w stanie 

przesyconym (PP) i odkształconym w procesie walcowa-

nia na zimno z gniotem: 10%, 30% i 50%




