
Popularnonaukowe streszczenie projektu 
Priorytetem współczesnej motoryzacji jest ograniczenie masy samochodu, co wiąże się 

bezpośrednio ze zmniejszeniem zużycia paliwa i ograniczeniem emisji spalin. W praktyce jest to 
trudne do uzyskania, gdyż całkowitą masę pojazdu zwiększają elementy wyposażenia dodatkowego 
zorientowane na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podróżujących. Z tego względu istotne jest 
optymalne obniżenie masy karoserii samochodu, w której montowane są elementy dodatkowe. 
Stosowanie stopów aluminium i innych stopów metali nieżelaznych, a także materiałów 
kompozytowych na elementy karoserii jest w dalszym ciągu zarezerwowane dla wąskiej grupy 
samochodów, głównie ze względu na duże koszty wytworzenia i przetwórstwa. W ostatnich latach 
podejmowanwe są próby zastosowania wysokowytrzymałych blach stalowych, o dużym potencjale wytwarzania struktur lekkich (minimalizacja grubości blach). Stale te mają 
mikrostrukturę wielofazową i oznaczane są jako AHSS (Advanced High Strength Steel). Stale 
te charakteryzują się znakomitym połączeniem własności mechanicznych i technologicznych. Zapewnienie bezpieczeństwa uzyskiwane jest poprzez poprawę zarówno bezpieczeństwa 
czynnego jak i biernego. Zakres bezpieczeństwa biernego obejmuje m.in. odpowiednie projektowanie 
materiałowe oraz projektowanie konstrukcyjne zorientowane na wytworzenie cienkościennych 
struktur energochłonnych, umiejscowionych w strefach kontrolowanego zgniotu pojazdu. Zasadnicze 
znaczenie ma poznanie zachowania się wysokowytrzymałych stali AHSS w warunkach przetwórstwa 
blach oraz obciążeń dynamicznych, charakterystycznych dla warunków kolizji drogowej. Okazuje 
się jednak, że własności mechaniczne stopów metali w znacznym stopniu zależne są od temperatury i szybkości odkształcenia. Podczas formowania taśm stalowych tarcie powoduje 
generowanie ciepła, a w warunkach kolizji drogowej elementy struktury nośnej samochodu narażone 
są na działanie zarówno podwyższonej temperatury jak i dużej szybkości odkształcenia. 

Jednym z zasadniczych składników strukturalnych stali AHSS jest austenit szczątkowy, 
który podczas odkształcenia mającego miejsce w trakcie formowania lub kolizji podlega 
indukowanej odkształceniem przemianie martenzytycznej. Przemiana ta związana jest z 
występowaniem tzw. efektu TRIP (TRansformation Induced Plasticity), który umożliwia jednoczesny wzrost wytrzymałości i plastyczności stali, a tym samym predysponuje takie materiały 
na zastosowanie w strefach kontrolowanego zgniotu. Mechanizm tej przemiany został dobrze poznany 
i opisany dla warunków odkształcenia statycznego w temperaturze pokojowej. Brak jest natomiast 
wyjaśnienia mechanizmu efektu TRIP w temperaturze podwyższonej oraz w warunkach dużych 
szybkości odkształcenia, szczególnie w odniesieniu do III generacji stali AHSS, obejmujących. 

Stąd, celem projektu badawczego jest wyjaśnienie wpływu temperatury i szybkości 
odkształcenia na mechanizm umocnienia i interakcje strukturalne zachodzące pomiędzy 
austenitem szczątkowym a indukowanym odkształceniem martenzytem w trzech grupach stali 
wysokowytrzymałych o zróżnicowanej zawartości manganu. Realizacja projektu badawczego wymaga szerokiej gamy kompleksowych badań, 
wykorzystujących najnowocześniejsze techniki badawcze i narzędzia symulacyjne stosowane do 
oceny strukturalnej i własności mechanicznych współczesnych materiałów metalowych. W ramach 
zgłaszanego projektu przebadanych zostanie 6 wysokowytrzymałych stali należących do 
różnych grup stali AHSS:  stal niskomanganowa typu 0.24C-1.5Mn-0.9Si-0.4Al-Nb-Ti, należąca do I generacji AHSS  stal wysokomanganowa typu 0.04C-25Mn-3Si-3Al-Nb-Ti, należąca do II generacji AHSS  4 stale średniomanganowe typu 0.17C-3Mn-1.5Al, 0.17C-3Mn-1.5Al-Nb, 0.17C-5Mn-1.5Al 

oraz 0.17C-5Mn-1.5Al-Nb, należące do III generacji stali AHSS 
Podczas wypadku szybkość odkształcenia może przekraczać 250 s-1, a w miejscach koncentracji 

odkształcenia dochodzić nawet do 1000 s-1. Generowana jest przy tym temperatura rzędu 50-150°C, 
podobnie jak podczas formowania taśm stalowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 
próby laboratoryjne pozwalające uzyskać taki zakres szybkości odkształcenia w warunkach 
rozciągania i ściskania dynamicznego oraz w warunkach odkształcenia statycznego w zakresie 
temperatury od -40°C do +200°C. Realizacja celu projektu wymaga szczegółowych badań i analiz 
mikrostrukturalnych z  jakościowym i ilościowym opisem zależności pomiędzy warunkami 
odkształcenia, mikrostrukturą a własnościami mechanicznymi badanych stali wysokowytrzymałych. 
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