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Sposób określania średniego wskaźnika plastycznej 
anizotropii blachy głębokotłocznej polegający na pomiarze
gęstości biegunowych płaszczyzn 222, 332 i 554 w punk-
tach figury biegunowej odpowiadających odpowiednio
składowym tekstury {111}<110>, {111}<112>, {332}<110>
i {554}<225> metodą dyfrakcji rentgenowskiej lub neutro-
nowej oraz opracowaniu wyników pomiaru, znamienny 
tym, że dodatkowo dokonuje się pomiaru gęstości biegu-
nowych płaszczyzn 211 w punktach figury biegunowej
odpowiadających odpowiednio składowej tekstury
{211}<110>, przy czym zarówno pomiar gęstości bieguno-
wych płaszczyzn 211 w punktach figury biegunowej odpo-
wiadających odpowiednio składowej tekstury {211}<110>
jak i pomiar gęstości biegunowych płaszczyzn 222, 332
i 554 w punktach figury biegunowej odpowiadających od-
powiednio składowym tekstury {111}<110>, {111}<112>,
{332}<110> i {554}<225> realizuje się w linii produkcyjnej 
bezpośrednio po nadaniu blasze głębokotłocznej zgniotu 
wygładzającego za pomocą znanej walcarki (4), a z uzy-
skanych danych pomiarowych po wprowadzeniu ich do
komputera (6) oblicza się wartość średnią wskaźnika pla-
stycznej anizotropii uwzględniając kształt i wielkości ziaren 
badanej blachy (7) oraz zadany zgniot wygładzający za
pomocą odpowiedniego oprogramowania w postaci modelu
odkształcenia polikryształu. 



 PL 198 931 B1 2 

Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do określania średniego wskaźnika plastycznej ani-

zotropii blachy głębokotłocznej, znajdujący zastosowanie w przemyśle hutniczym do oceny przydatno-
ści blachy do głębokiego tłoczenia. 

Znany sposób określania średniego wskaźnika plastycznej anizotropii blachy głębokotłocznej, 
służący do oceny przydatności blachy do głębokiego tłoczenia, polega na pomiarze zmian długości 
i szerokości płaskich próbek blachy pobieranych po jej wyprodukowaniu realizowanym w czasie sta-
tycznej próby rozciągania za pomocą maszyny wytrzymałościowej na stanowisku laboratoryjnym. 

Inny sposób polega na pomiarze średniego wskaźnika plastycznej anizotropii blachy głęboko-
tłocznej w oparciu o zwykłe figury biegunowe 222 otrzymywane dla badanej blachy metodą dyfrakcji 
rentgenowskiej lub neutronowej. W trakcie pomiaru realizowanego za pomocą dyfraktometru rentge-
nowskiego z przystawką teksturową, cienką próbkę badanej blachy umieszczoną w przystawce tekstu-
rowej obraca się w sposób ciągły albo skokowo wokół normalnej do powierzchni próbki blachy oraz 
skokowo wokół osi stycznej do jej powierzchni a prostopadłej do osi goniometru dyfraktometru rentge-
nowskiego. Na podstawie uzyskanych zapisów intensywności promieni rentgenowskich odbitych od 
próbki blachy dla różnych kątów jej obrotu rysuje się zwykłą figurę biegunową 222, obrazującą rozkład 
gęstości biegunowych tekstury badanej próbki. Następnie na otrzymaną figurę biegunową nakłada się 
siatkę, za pomocą której odczytuje się wartości średniego wskaźnika plastycznej anizotropii badanej 
blachy głębokotłocznej, przy czym obszar o maksymalnej gęstości biegunowej na zwykłej figurze bie-
gunowej 222 odpowiada na siatce maksymalnej wartości określanego średniego wskaźnika plastycz-
nej anizotropii tej blachy. 

Znany jest również z polskiego patentu nr 120 398 sposób określania średniego wskaźnika pla-
stycznej anizotropii blachy głębokotłocznej, który polega na tym, że mierzy się gęstości biegunowe 
płaszczyzn 222 w punktach figury biegunowej, odpowiadające składowym tekstury {111}<110>, 
{111}<112>, gęstości biegunowe płaszczyzn 332 w punktach figury biegunowej, odpowiadającym 
składowej tekstury {332}<110> i gęstości biegunowe płaszczyzn 554 w punktach figury biegunowej, 
odpowiadających składowej tekstury {554}<225>, przy czym pomiar realizuje się w linii produkcyjnej 
po wyżarzaniu a tuż przed nadawaniem blasze zgniotu wygładzającego. Następnie opracowuje się za 
pomocą komputera wyniki pomiaru na podstawie uzyskanych uprzednio danych pomiarowych poprzez 
ich sumowanie a następnie mnożenie przez stałą empiryczną, uzyskując wartość średnią wskaźnika 
plastycznej anizotropii badanej blachy głębokotłocznej. 

Sposób, według wynalazku, polegający na pomiarze gęstości biegunowych płaszczyzn 222, 
332 i 554 w punktach figury biegunowej odpowiadających odpowiednio składowym tekstury 
{111}<110>, {111}<112>, {332}<110> i {554}<225> metodą dyfrakcji rentgenowskiej lub neutronowej 
oraz opracowaniu wyników pomiaru charakteryzuje się tym, że dodatkowo dokonuje się pomiaru gę-
stości biegunowych płaszczyzn 211 w punktach figury biegunowej odpowiadających odpowiednio 
składowej tekstury {211}<110>, przy czym zarówno pomiar gęstości biegunowych płaszczyzn 211 
w punktach figury biegunowej odpowiadających odpowiednio składowej tekstury {211}<110> jak i po-
miar gęstości biegunowych płaszczyzn 222, 332 i 554 w punktach figury biegunowej odpowiadających 
odpowiednio składowym tekstury {111}<110>, {111}<112>, {332}<110> i {554}<225> realizuje się  
w linii produkcyjnej bezpośrednio po nadaniu blasze głębokotłocznej zgniotu wygładzającego za po-
mocą znanej walcarki. Następnie z uzyskanych danych pomiarowych po wprowadzeniu ich do kompu-
tera oblicza się wartość średnią wskaźnika plastycznej anizotropii uwzględniając kształt i wielkości 
ziaren badanej blachy oraz zadany jej zgniot wygładzający za pomocą odpowiedniego oprogramowa-
nia w postaci modelu odkształcenia polikryształu. 

Sposób, według wynalazku, umożliwia zwiększenie dokładności oceny przydatności produko-
wanej blachy głębokotłocznej do dalszego wykorzystania, poprzez uwzględnienie wpływu zmian 
kształtu i wielkości ziaren polikryształów zachodzących w procesie produkcji tej blachy oraz zgniotu 
wygładzającego na uzyskiwaną wartość jej średniego wskaźnika plastycznej anizotropii. 

Rozwiązanie, według wynalazku, uwidocznione jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, na 
którym fig.1 przedstawia schemat blokowy układu do określania wskaźnika plastycznej anizotropii,  
a fig. 2 - rzut stereograficzny płaszczyzn 111 obrazujący idealne orientacje składowych tekstury 
{111}<110>, {111}<112>, {332}<110> i {554}<225> i {211}<110>. 

Sposób, według wynalazku, polega na tym, że mierzy się gęstości biegunowe znanych trzech 
płaszczyzn 222, 332 i 554 w punktach figury biegunowej odpowiadających odpowiednio składowym 
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tekstury {111}<110>, {111}<112>, {332}<110> i {554}<225> metodą dyfrakcji rentgenowskiej za po-
mocą zespołów pomiarowych A1, A2, A3, z których każdy zawiera odpowiednio źródło promieniowania 
rentgenowskiego 1, licznik 2 i urządzenie rejestrujące 3. Dodatkowo, tą samą metodą dokonuje się 
pomiaru gęstości biegunowych płaszczyzn 211 w punktach figury biegunowej odpowiadających od-
powiednio składowej tekstury {211}<110> za pomocą kolejnego zespołu pomiarowego A4, przy czym 
zarówno pomiar gęstości biegunowych płaszczyzn typu 211 w punktach figury biegunowej odpowiada-
jących odpowiednio składowej tekstury {211}<110> jak i pomiar gęstości biegunowych płaszczyzn 
typu 222, 332 i 554 w punktach figury biegunowej odpowiadających odpowiednio składowym tekstury 
{111}<110>, {111}<112>, {332}<110> i {554}<225> jako najbardziej reprezentatywnych orientacji dla 
tekstury blachy głębokotłocznej realizuje się w linii produkcyjnej bezpośrednio po nadaniu blasze głę-
bokotłocznej zgniotu wygładzającego za pomocą znanej walcarki 4, a przed nawinięciem jej na bęben 
zwijarki 5. Następnie uzyskane dane pomiarowe wprowadza się do komputera 6, po czym oblicza się 
wartość średnią wskaźnika plastycznej anizotropii dla poszczególnych odcinków pasma walcowanej 
blachy głębokotłocznej 7 uwzględniając kształt i wielkości ziaren badanej blachy 7 oraz zadany zgniot 
wygładzający za pomocą odpowiedniego oprogramowania w postaci modelu odkształcenia polikrysz-
tału, korzystnie w postaci modelu RC4. Zastosowanie modelu RC4 pozwala uzyskiwać poprawne war-
tości średniego wskaźnika plastycznej anizotropii dla ziaren zarówno równoosiowych jak i ziaren 
spłaszczonych, a także dla ziaren spłaszczonych i równocześnie wydłużonych. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób określania średniego wskaźnika plastycznej anizotropii blachy głębokotłocznej polega-
jący na pomiarze gęstości biegunowych płaszczyzn 222, 332 i 554 w punktach figury biegunowej od-
powiadających odpowiednio składowym tekstury {111}<110>, {111}<112>, {332}<110> i {554}<225> 
metodą dyfrakcji rentgenowskiej lub neutronowej oraz opracowaniu wyników pomiaru, znamienny 
tym, że dodatkowo dokonuje się pomiaru gęstości biegunowych płaszczyzn 211 w punktach figury 
biegunowej odpowiadających odpowiednio składowej tekstury {211}<110>, przy czym zarówno pomiar 
gęstości biegunowych płaszczyzn 211 w punktach figury biegunowej odpowiadających odpowiednio 
składowej tekstury {211}<110> jak i pomiar gęstości biegunowych płaszczyzn 222, 332 i 554 w punk-
tach figury biegunowej odpowiadających odpowiednio składowym tekstury {111}<110>, {111}<112>, 
{332}<110> i {554}<225> realizuje się w linii produkcyjnej bezpośrednio po nadaniu blasze głęboko-
tłocznej zgniotu wygładzającego za pomocą znanej walcarki (4), a z uzyskanych danych pomiarowych 
po wprowadzeniu ich do komputera (6) oblicza się wartość średnią wskaźnika plastycznej anizotropii 
uwzględniając kształt i wielkości ziaren badanej blachy (7) oraz zadany zgniot wygładzający za pomo-
cą odpowiedniego oprogramowania w postaci modelu odkształcenia polikryształu. 
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Rysunki 
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