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P
olska gospodarka prezentuje silną 
pozycję w przemysłach wydobyw-
czym i surowcowym, w produk-
cji maszyn górniczych, rolniczych 

oraz precyzyjnych, a także statków, ta-
boru kolejowego oraz robotów prze-
mysłowych. Decydującą rolę w utrzy-
maniu tej pozycji oraz jej umocnieniu 
odegra wdrożenie do produkcji m.in. 
nowoczesnych materiałów konstruk-
cyjnych. Dlatego konieczne jest opra-
cowanie nowych, ekonomicznych ma-
teriałów o optymalnych właściwościach 
z punktu widzenia zastosowań. Szcze-
gólną rolę odgrywają tu materiały me-
taliczne na bazie żelaza (stali, staliw 
i żeliw), ze względu na ich powszechne 
stosowanie w tych sektorach przemy-
słu. Zapewnienie wysokich właściwości 
wytrzymałościowych i użytkowych przy 
zachowaniu odpowiedniej plastyczno-
ści stopów żelaza i stali daje szansę pro-
dukowania lżejszych i wytrzymalszych 

Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stali 
za pomocą obróbki niepełnego hartowania 
i partycjonowania węgla
mgr inż. Krzysztof Wasiak (krzysztof.wasiak@nanostal.eu), zakład inżynierii Powierzchni,  
wydział inżynierii Materiałowej, Politechnika warszawska, Projekt nanostal

W niniejszym artykule przestawiono charakterystykę mikrostruktury oraz wyniki badań mechanicznych i tribologicznych sta-
li 35CrSiMn5-5-4 poddanej obróbkom niepełnego hartowania i partycjonowania węgla (z ang. Quenching & Partitioning - Q&P). Pa-
rametry procesów Q&P dobrane zostały na podstawie symulacji komputerowych i badań dylatometrycznych. Wykazano, że poprzez 
zmianę parametrów obróbki Q&P można sterować mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi stali. Możliwość kontrolowanej 
zmiany właściwości mechanicznych stali znacznie rozszerza jej zakres aplikacyjny. 

konstrukcji, maszyn i urządzeń przy 
mniejszym zużyciu energii. Dlatego też 
w ostatnim czasie obserwuje się bardzo 
dynamiczny rozwój nowoczesnych stali 
i nowych technologii ich obróbki ciepl-
nej, zapewniających korzystne kombina-
cje właściwości mechanicznych i tech-
nologicznych, które warunkują postęp 
techniczny i rozwój gospodarczy. 

Zespół naukowców z Wydziału 
Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Warszawskiej działających w ramach 
projektu strukturalnego POIG pt. „Wy-
twarzanie stali nanokrystalicznych przy 
wykorzystaniu przemian fazowych” 
(NANOSTAL) opracował dziewięć 
technologii nanostrukturyzacji stali 
handlowych, które pozwalają na uzy-
skanie bardzo wysokich właściwości me-
chanicznych i użytkowych. Właściwości 
mechaniczne uzyskiwane w przypadku 
tanich stali handlowych poddanych 
wspomnianym technologiom obróbki 
cieplnej są porównywalne z parametra-
mi, jakimi cechują się wysokostopowe 
i kosztowne stale maraging.

Nowoczesne obróbki cieplne stali
Nowoczesna i bardzo dokładna aparatu-
ra badawcza pozwala na wykrycie i do-
głębną analizę zjawisk zachodzących 
w materiałach podczas grzania i chło-
dzenia. Dzięki temu możliwe jest pre-
cyzyjne projektowanie nowoczesnych 
obróbek cieplnych stali, co pozwala 
na wytworzenie bezwęglikowych mikro-

struktur niewykorzystywanych wcześniej 
w stalach. Mikrostruktury bezwęgliko-
we o rozmiarach ziaren mniejszych niż 
100 nm, zawierające austenit resztkowy, 
cechują się bardzo wysoką wytrzyma-
łością przy zachowaniu dużej plastycz-
ności. W zależności od zastosowanych 
parametrów obróbek cieplnych, możli-
we jest wytworzenie mikrostruktur skła-
dających się z bainitu bezwęglikowego 
z austenitem szczątkowym, martenzytu 
z austenitem szczątkowym lub mieszani-
ny bainitu bezwęglikowego z martenzy-
tem i austenitem szczątkowym. 

W ramach projektu NANOSTAL, 
kierowanego przez profesora Politech-
niki Warszawskiej dr. hab. inż. Wiesława 
Świątnickiego, opracowano technologie 
wytwarzania wszystkich wymienionych 
wyżej rodzajów mikrostruktur bezwęgli-
kowych w kilku rodzajach stali szero-
ko dostępnych w sprzedaży. Naukowcy 
działający w ramach Pracowni zajmu-
ją się projektowaniem procesów nano-
strukturyzacji stali konstrukcyjnych, 
narzędziowych, sprężynowych, łożysko-
wych i przeznaczonych do nawęglania, 
uzyskując nanostrukturę w warstwach 
nawęglonych. Głównym przedmiotem 
badań jest optymalizacja procesów 
nanobainityzacji stali, w wyniku któ-
rych uzyskiwana jest mikrostruktura 
bainitu bezwęglikowego z austenitem 
resztkowym o bardzo korzystnych wła-
ściwościach wytrzymałościowych i pla-
stycznych [1, 2, 3]. Poza procesami na-

Control of microstructure and proper-
ties of steels by Quenching&Partitioning 
process

The microstructure characteristic as well as the results 
of mechanical and tribological tests of 35CrSiMn5-5-4 ste-
el after Q&P processes are presented in the article. The pa-
rameters of the Q&P processes were chosen on the basis 
of computer simulations and dilatometric measurements 
of phase transformations occurring in that steel. It is de-
monstrated, that by changing the Q&P heat treatment 
parameters it is possible to control the microstructure 
and mechanical properties of steel. The ability to chan-
ge the mechanical properties significantly expands ap-
plicability of steels after the heat treatment described.

Słowa kluczowe: stal, Quenching&Partitioning, austenit 
resztkowy, odporność na ścieranie, martenzyt

Keywords: steel, Quenching&Partitioning, retained au-
stenite, wear resistance, martensite

C Cr Mn Si Ni Cu Al Mo W Fe

%wag 0,35 1,31 0,95 1,3 0,14 0,15 0,04 0,018 <0,03 reszta

Tab. 1 Skład chemiczny stali 35CrSiMn5-5-4



obróbka

M
et

al
e 

&
 N

ow
e 

Te
ch

no
lo

gi
e

63w r z e s i e ń - p a ź d z i e r n i k  2 0 1 5

nobainityzacji rozwijana i projektowana 
jest nowoczesna obróbka cieplna nie-
pełnego hartowania i partycjonowania 
węgla (tzw. Quenching&Partitioning 
– Q&P), pozwalająca na wytworzenie 
w stalach mikrostruktury składającej 
się z martenzytu i austenitu resztkowe-
go [4]. Łącznie zostało opracowanych 
dziewięć technologii nanostrukturyza-
cji stali. Pozwoliły one uzyskać wysokie 
parametry wytrzymałościowe i użytko-
we w wybranych stalach handlowych, 
które niekiedy trzykrotnie przewyższa-
ją właściwości tych stali obrabianych 
w konwencjonalny sposób. 

W niniejszym artykule przeana-
lizowano metodykę projektowa-
nia obróbki Q&P oraz przedstawio-
no wyniki badań stali konstrukcyjnej 
35CrSiMn5-5-4 poddanej tej obróbce.

Obróbka cieplna 
Quenching&Partitioning
Obróbka Q&P składa się z dwóch 
głównych etapów. Pierwszym z nich 
jest niepełne hartowanie (Quenching), 
a drugim wyżarzanie, podczas którego 
następuje dyfuzja węgla z martenzytu 
do austenitu (Partitioning). Schemat 
obróbki przedstawiony został na rys. 1.

Etap Quenchingu prowadzi się 
w celu uzyskania mikrostruktury za-
wierającej odpowiednią ilość marten-
zytu i austenitu resztkowego. Polega 
on na chłodzeniu stali z temperatury 
austenityzacji do temperatury znajdu-
jącej się w zakresie pomiędzy tempe-
raturą Ms i Mf i krótkim wytrzymaniu 
izotermicznym celem wyrównania tem-
peratury w całej objętości wsadu stalo-
wego. Temperatura przystanku izoter-
micznego określa ilość wytworzonego 
martenzytu zgodnie z wzorem Magee-
-Koistinena-Marburgera:

Fmart = 1-EXP((-1,110-2)(Ms-TQ)) (1)

Model obliczeń przyjmuje następu-
jące uproszczenie:
• podczas partycjonowania całkowita 

zawartość węgla wydyfunduje z li-
stew/igieł martenzytu do austenitu 
resztkowego,

• nie zachodzą inne przemiany fazo-
we i/lub procesy wydzieleniowe.
Podczas Quenchingu dochodzi 

do przemiany zaplanowanej części au-
stenitu w martenzyt, pozostały auste-

nit należy wzbogacić w węgiel, aby stał 
się stabilny w temperaturze pokojowej. 
W tym celu przeprowadza się wyżarza-
nie izotermiczne w temperaturze, która 
umożliwia dyfuzję węgla z powstałego 
martenzytu do otaczającego go austenitu 
(Partitioning). Aby proces partycjonowa-
nia węgla do austenitu mógł przebiegać 
bez przeszkód, muszą zostać wyelimino-
wane procesy konkurencyjne, do których 
należą m.in. powstawanie cementytu lub 
tworzenie węglików przejściowych. Dla-
tego też obróbka Q&P jest przewidzia-
na w przypadku stali zawierających pier-
wiastki hamujące wydzielanie węglików. 
Niezwykle ważny jest również odpowied-
ni dobór czasu partycjonowania, zapew-
niający odpowiednie wzbogacenie auste-
nitu w węgiel, ale jednocześnie nie może 
być on zbyt długi, aby nie dochodziło 
do zapoczątkowania procesów konku-
rencyjnych. Za koniec partycjonowania 
węgla przyjmuje się stan, w którym mar-
tenzyt jest w metastabilnej równowadze 
z austenitem. Jak można zauważyć, do-
bór parametrów obróbki Q&P wymaga 
uwzględnienia wielu czynników i może 
być prowadzony w bardzo szerokim za-
kresie temperaturowym. Poznanie zasad 
i zjawisk towarzyszących poszczególnym 
etapom obróbki Q&P pozwala na kon-
trolowaną zmianę zarówno liczby po-
szczególnych faz w mikrostrukturze, jak 
i właściwości mechanicznych tej samej 
stali. Dzięki temu, w zależności od pa-
rametrów obróbki, stale poddane pro-
cesom Q&P mogą mieć wiele różnych 
zastosowań. 

Materiał i metodyka badań
W celu pokazania możliwości stero-
wania udziałem poszczególnych skład-
ników i właściwościami mechanicz-
nymi przeprowadzono dwa procesy 
Q&P zaprojektowane specjalnie dla 
stali 35CrSiMn5-5-4, której skład che-
miczny podany został w tab. 1. 

Temperatury charakterystyczne 
potrzebne do projektowania obróbek 
Q&P wyznaczone zostały przy użyciu 
dylatometru hartowniczego. Procesy 
zostały zaprojektowane tak, aby uzy-
skać ok. 15% austenitu resztkowego. 
Oba procesy różnią się od siebie je-
dynie etapem partycjonowania węgla. 
Próbki poddano 30-minutowej austeni-
tyzacji w temperaturze 900°C, po czym 
szybko schłodzono je w oleju hartow-

niczym do temperatury quenchingu 
równej 235°C, a następnie przełożono 
połowę z nich do oleju hartownicze-
go o temperaturze 260°C na 15 minut 
celem partycjonowania węgla, a druga 
partię – do kąpieli cynowej o tempe-
raturze 400°C na 2 minuty. Tak ob-
robione próbki schłodzono w wodzie 
do temperatury pokojowej. Temperatu-
rę quenchingu TQ = 235°C, pozwala-
jącą uzyskać ok. 15% austenitu w mi-
krostrukturze, dobrano na podstawie 
badań dylatometrycznych i wzoru Ma-
gee-Koistinena-Marburgera [6]: 

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑒𝑒((−1𝑎1×10−2)×(𝑀𝑀𝑠𝑠−𝑇𝑇𝑄𝑄))        (2) 

𝑡𝑡𝑝𝑝 =
𝑥𝑥-𝑎𝑎2

6×𝐷𝐷𝑎𝑎
+ 𝑥𝑥-𝑚𝑚2

6×𝐷𝐷𝑚𝑚
         (3) 

_

x a,
_

x m - średnia droga dyfuzji węgla odpowiednio w austenicie  i martenzycie 
          Da, Dm – współczynnik dyfuzji węgla odpowiednio w austenicie i martenzycie  

𝑉𝑉 = 𝜋𝜋×𝜋𝜋×𝑎𝑎3
6×𝑅𝑅             (4) 

(2)

gdzie Faust. oznacza maksymalną ilość 
austenitu resztkowego, jaką możemy 
uzyskać w mikrostrukturze po quen-
chingu w temperaturze TQ [°C] niż-
szej od temperatury Ms[°C]. Czas wy-
trzymania w temperaturze quenchingu 
tQ = 10 s miał zapewnić wyrównanie 
temperatury w całym przekroju obra-
bianych próbek. 

Temperatury partycjonowania 
Tp[°C] dobrano na podstawie badań 
dylatometrycznych. Czasy partycjonowa-
nia węgla tp z listew martenzytu do auste-
nitu w odpowiedniej temperaturze par-
tycjonowania wyliczono ze wzoru [7]:

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑒𝑒((−1𝑎1×10−2)×(𝑀𝑀𝑠𝑠−𝑇𝑇𝑄𝑄))        (2) 

𝑡𝑡𝑝𝑝 =
𝑥𝑥-𝑎𝑎2

6×𝐷𝐷𝑎𝑎
+ 𝑥𝑥-𝑚𝑚2

6×𝐷𝐷𝑚𝑚
         (3) 

_

x a,
_

x m - średnia droga dyfuzji węgla odpowiednio w austenicie  i martenzycie 
          Da, Dm – współczynnik dyfuzji węgla odpowiednio w austenicie i martenzycie  

𝑉𝑉 = 𝜋𝜋×𝜋𝜋×𝑎𝑎3
6×𝑅𝑅             (4) 

(3)

gdzie a, m – średnia droga dyfuzji wę-
gla odpowiednio w austenicie i mar-
tenzycie, Da, Dm – współczynnik dy-
fuzji węgla odpowiednio w austenicie 
i martenzycie. 

Próbki po obróbkach Q&P podda-
no obserwacjom mikrostruktury przy 
wykorzystaniu skaningowego mikrosko-
pu elektronowego (SEM) oraz trans-
misyjnego mikroskopu elektronowego 
(TEM) pracującego przy napięciu 120 
kV. Powierzchnię próbek poddanych 
badaniom SEM wytrawiono 4-proc. 
Nitalem. Identyfikację składników fa-
zowych dokonano na podstawie ba-
dań XRD. 

Celem identyfikacji właściwości me-
chanicznych przeprowadzono badania 
twardości HRC i statyczną próbę rozcią-
gania. Odporność na ścieranie zbadano 
metodą Pin-on-Disc i porównano wyniki 
z wynikami stali 35CrSiMn5-5-4 po kon-
wencjonalnej obróbce cieplnej. Ob-
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róbką konwencjonalną było harto-
wanie martenzytyczne z temperatury 
900°C w oleju hartowniczym do stali 
konstrukcyjnych WODOL i odpuszcza-
nie w temperaturze 230°C przez 1 h. Ba-
dania odporności na zużycie przez tar-
cie Pin-on-Disc prowadzono, stosując 
kulkę ø = 10 mm z Al2O3, obciążenie 
9,81 N, prędkość liniową 0,1 m/s i dro-
gę tarcia 1000 m. Miarą odporności 
na zużycie ścierne był ubytek objętości 
wyznaczony z wzoru wg normy ASTM 
G99-95a: 

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑒𝑒((−1𝑎1×10−2)×(𝑀𝑀𝑠𝑠−𝑇𝑇𝑄𝑄))        (2) 

𝑡𝑡𝑝𝑝 =
𝑥𝑥-𝑎𝑎2

6×𝐷𝐷𝑎𝑎
+ 𝑥𝑥-𝑚𝑚2

6×𝐷𝐷𝑚𝑚
         (3) 

_

x a,
_

x m - średnia droga dyfuzji węgla odpowiednio w austenicie  i martenzycie 
          Da, Dm – współczynnik dyfuzji węgla odpowiednio w austenicie i martenzycie  

𝑉𝑉 = 𝜋𝜋×𝜋𝜋×𝑎𝑎3
6×𝑅𝑅             (4) (4)

gdzie:
V – ubytek objętości [mm3], r – pro-

mień tarcia [mm], t – szerokość wytar-
cia [mm], R – promień kulki [mm]. 
Szerokość wytarć mierzono przy wy-
korzystaniu mikroskopu optycznego 
Nicon Eclipse MA200. 

Wyniki badań
W wyniku obu procesów Q&P wytwo-
rzono strukturę składającą się z mar-

tenzytu o submikronowej wielkości 
ziarna, poprzedzielanego listwami au-
stenitu szczątkowego (rys. 2). 

Austenit resztkowy pozostały w mi-
krostrukturze ma postać nanometrycz-
nych warstw rozdzielających listwy 
martenzytu, jest silnie zdefektowany 
i rozdrobniony. Mikrostruktury po obu 
procesach są bardzo podobne do sie-
bie. Badania XRD wskazały, że zawar-
tość austenitu resztkowego w próbkach 
po partycjonowaniu w temperaturze 
260°C wynosi 13,8 ± 0,3%. W przy-
padku partycjonowania w temperatu-
rze 400°C zawartość austenitu resztko-
wego wynosi 17,5 ± 0,8%. 

Różnice w zawartości austenitu reszt-
kowego oraz parametry partycjonowa-
nia mają istotny wpływ na właściwości 
stali 35CrSiMn5-5-4, co zostało ukaza-
ne na rys. 3 i 4. 

W przypadku partycjonowania 
w temperaturze 260°C różnica po-
między wytrzymałością na rozciąganie 
a umowną granicą plastyczności wy-
nosi 1000 MPa. Wynika z tego, że stal 
po zapoczątkowaniu odkształcenia 

bardzo silnie się umacnia. Materiały 
z taką charakterystyką rozciągania sto-
sowane są na aplikacje, od których wy-
maga się dużego stopnia bezpieczeń-
stwa. Partycjonowanie w temperaturze 
400°C powoduje podwyższenie granicy 
plastyczności i zwiększenie wydłużenia 
do zerwania, przy jednoczesnym ob-
niżeniu wytrzymałości na rozciąganie. 
Powyższe badania bardzo dobrze po-
kazują silny wpływ zmiany parametrów 
obróbki Q&P na właściwości stali. Po-
mimo zbliżonej mikrostruktury prób-
ki stalowe zachowują się zupełnie ina-
czej. Wynika to z różnic w nasyceniu 
austenitu resztkowego węglem. Obrób-
ka Q&P umożliwia sterowanie właści-
wościami stali poprzez zmianę parame-
trów obróbki oraz pozwala znacznie 
rozszerzyć zakres aplikacyjny danej stali. 

Obecność wzbogaconego w węgiel 
austenitu resztkowego ma także pozy-
tywny wpływ na odporność na ście-
ranie. Wyniki badań tribologicznych 
przedstawione zostały na rys. 5. 

Badania tribologiczne wskazują, 
że mikrostruktura uzyskana w wyniku 

Rys. 1. Schemat obróbki Q&P [5]

Rys. 3. Wyniki statycznej próby rozciągania dla trzech próbek stali 
35CrSiMn5-5-4 poddanej procesowi Q&P z partycjonowaniem 
w temperaturze Tp = 260°C
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Rys. 4. Wyniki statycznej próby rozciągania dla trzech próbek stali 
35CrSiMn5-5-4 poddanej procesowi Q&P z partycjonowaniem 
w temperaturze Tp = 400°C

Rys. 2. Mikrostruktura uzyskana w stali 35HGSA po obróbkach 
Q&P: a) Q-235_P-260-15 min_SEM, b) Q-235_P-260-15 min_TEM, 
c) Q-235_P-400-2 min_SEM, d) Q-235_P-400-2 min_TEM
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Q&P charakteryzuje się około dwukrotnie lepszą odporno-
ścią na zużycie przez tarcie w porównaniu do mikrostruktu-
ry po obróbce konwencjonalnej. Twardość powierzchniowa 
stali 35CrSiMn5-5-4 po procesie Q&P jest o 100 jednostek 
HV2 niższa od twardości po procesie konwencjonalnym har-
towania i odpuszczania (H+O) i wynosi 450 HV2. Lepsza 
odporność na ścieranie po procesie Q&P pomimo niższej 
twardości związana jest najprawdopodobniej ze stosunko-
wo dużą zawartością austenitu resztkowego w mikrostruk-
turze, który pod wpływem działających naprężeń podczas 
tarcia ulega przemianie martenzytycznej – tzw. efekt TRIP 
[8]. W wyniku tego zjawiska wzrasta twardość w miejscu 
styku, co z kolei może wpłynąć na poprawę odporności 
na ścieranie w stosunku do próbek obrobionych konwen-
cjonalnie [1, 4, 8]. 

Podsumowanie
Na podstawie symulacji komputerowych, badań eksperymen-
talnych i teoretycznej analizy przemian fazowych opracowa-
no technologię obróbki cieplnej typu Quenching&Partitio-
ning dla stali 35CrSiMn5-5-4. Poprzez zmiany parametrów 
obróbki można w kontrolowany sposób sterować udziałem 
poszczególnych faz w mikrostrukturze stali, a w rezultacie 
kształtować właściwości stali 35CrSiMn5-5-4. Mikrostruk-
tura uzyskana po procesie Q&P posiada wyższą odpor-
ność na zużycie przez tarcie w stosunku do mikrostruk-
tury uzyskanej w wyniku obróbki konwencjonalnej. Może 
mieć na to wpływ zwiększona zawartości austenitu resztko-
wego w porównaniu do stali hartowanej i nisko odpuszczo-
nej. Austenit resztkowy w trakcie ścierania, pod wpływem 
działających naprężeń ulega przemianie martenzytycznej. 
Dzięki temu zjawisku dochodzi do podwyższenia twardo-
ści w miejscu styku i do znacznego wzrostu odporności 
na zużycie przez tarcie. 

Powyżej opisane technologie zostały opracowane w ramach 
Projektu Strukturalnego pt.: „Wytwarzanie stali o strukturze 
nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych” 
(NANOSTAL), realizowanego w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2009-2014 i współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Szczególne podziękowania należą się kierownikowi 
projektu dr. hab. inż. Wiesławowi Świątnickiemu za pomoc 
i cenne uwagi przy pisaniu powyższego artykułu. q

Rys. 5. Wyniki badań odporności na ścieranie stali 35CrSiMn5-5-4 
poddanej obróbce Q&P oraz konwencjonalnej obróbce hartowania 
i odpuszczania (H+O)
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