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Dariusz WoŸniak

Opracowanie koncepcji i za³o¿eñ
projektowych czterowalcowej walcarki
uniwersalnej z synchronizowanym
nastawianiem walców
Opracowano koncepcjê i za³o¿enia projektowe walcarki prototypowej, w której nastawianie odstêpu walców
bêdzie zsynchronizowane. Wykonano prace umo¿liwiaj¹ce opracowanie dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej oraz na wykonanie prototypu walcarki doœwiadczalnej. Przygotowano zg³oszenie patentowe nowej
walcarki i wstêpn¹ propozycjê wniosku na projekt rozwojowy na opracowanie dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej oraz wykonanie prototypu walcarki. Wynikiem pracy statutowej s¹ koncepcja i za³o¿enia projektowe stanowi¹ce dane do opracowania projektu wykonawczego prototypowej walcarki doœwiadczalnej.

Development of concept and design assumptions
for universal four-high mill with synchronised
roll adjustment
The concept and design assumptions for prototype mill
where adjustment of roll intervals would be synchronised
were developed. The works allowing the technical and
constructional documentation to be prepared and the
experimental mill prototype to be made were carried out.
The patent application for the new mill and pre-draft application for development project related to preparation
of the technical and constructional documentation and
making the prototype of experimental mill were prepared. The result of the routine work is the concept and design assumptions, which are data for development of detailed design of the prototype experimental mill.

Jerzy Pogorza³ek, Bogdan Garbarz, Jaros³aw Marcisz,
Piotr Ró¿anski

Wp³yw zawartoœci pierwiastków
resztkowych na jakoœæ odlewów ze stali
konstrukcyjnej
Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu pierwiastków
resztkowych (Cu, Sn, Sb, As, Pb, Bi, Zn) na powstawanie
wad odlewów ze stali konstrukcyjnej. Odlewy w postaci
p³ytki z ¿ebrami i walca ze stali wêglowej o zró¿nicowanej zawartoœci pierwiastków resztkowych odlano w warunkach laboratoryjnych do form piaskowych. Próbki zarówno z odlewów laboratoryjnych jak i póŸniej z przemys³owych badano za pomoc¹ mikroskopu œwietlnego
i elektronowego skaningowego. W odlewach laboratoryjnych o podwy¿szonej zawartoœci Pb i Bi stwierdzono wystêpowanie fazy Pb-Bi w postaci skupisk cz¹stek, które
by³y miejscem zarodkowania pêkniêæ podczas ³amania
próbek w temperaturze otoczenia. Natomiast w odlewach
przemys³owych, w których wyst¹pi³a podwy¿szona zawartoœæ Pb stwierdzono obecnoœæ cz¹stki fazy na osnowie
Pb na p³aszczyŸnie propagacji pêkniêcia, co skutkowa³o
obni¿eniem w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych.

Impact of content of residual elements
on quality of constructional steel castings
The purpose of the work was to examine the impact of
residual elements (Cu, Sn, Sb, As, Pb, Bi, Zn) on defects of
constructional steel castings. The castings in the form of
carbon steel ribbed plates and roll with diverse contents of
residual elements were cast into sand moulds under the
laboratory conditions. The samples of laboratory casts
and, then, industrial casts were examined using the light
microscope and electron scanning microscope. In the laboratory casts with increased content of Pb and Bi the occurrence of the Pb-Bi phase in the form of particle clusters
that were the place where cracks nucleated from during
sample breaking at ambient temperature was found, while in the industrial casts with increased Pb content the
presence of the particle of Pb-base phase on the cracking
propagation plane, which resulted in reduction in mechanical properties, was found.

Wprowadzenie
W wiêkszoœci odlewni staliwa stal wytapiana jest w elektrycznych piecach ³ukowych ze z³omu poamortyzacyjnego
niewiadomego pochodzenia. Z³om ten stanowi oko³o 70%
masy wsadu metalicznego ³adowanego do pieca, resztê
stanowi¹ odpady z odlewni i surówka. Z³om poamortyzacyjny jest g³ównym „dostarczycielem” pierwiastków resztkowych do stali (Cu, As, Bi, Pb, Sb, Sn, Zn), których w procesie wytapiania nie mo¿na usun¹æ na drodze utleniania,
a jedynie rozciêczaj¹c k¹piel w piecu np. surówk¹. W trakcie krzepniêcia odlewu w formie pierwiastki te wykazuj¹
tendencjê do segregacji po granicach ziaren lub faz, staj¹
siê propagatorami pêkniêæ, obni¿aj¹c w³aœciwoœci mechaniczne odlewów.
Materia³ i metodyka badañ
Materia³ do badañ pochodzi³ z odlewów laboratoryjnych
i przemys³owych odlanych do form piaskowych. Sk³ad chemiczny odlewów laboratoryjnych podano w tablicy 1.
Odlewy wykonane w warunkach laboratoryjnych charakteryzowa³y siê chropowat¹ powierzchni¹ zewnêtrzn¹,
lecz bez widocznych zewnêtrznych pêkniêæ. Najgorsz¹ powierzchni¹ zewnêtrzn¹ charakteryzowa³y siê odlewy ze
stali ze znaczn¹ zawartoœci¹ Zn w wytopie (wytopy nr 146,
150). Na próbkach wyciêtych z odlewów laboratoryjnych
i przemys³owych przeprowadzono badania makro- i mikrostruktury oraz badania wtr¹ceñ niemetalicznych i wydzieleñ z zastosowaniem mikroskopu œwietlnego i skaningowego, mikroskopu elektronowego. W przypadku odlewów laboratoryjnych wykonano badania prze³omów powsta³ych po z³amaniu próbki o przekroju kwadratowym 10
× 10 mm z karbem typu „V” w temperaturze otoczenia
a wytopów przemys³owych wykonano badania wytrzyma³oœciowe wymagane przez normy.
Wyniki badañ
Badania makro- i makrostruktury odlewów laboratoryjnych wykonane na tarczach wyciêtych wzd³u¿nie stwierdzono w górnej czêœci odlewów wady w postaci pustek,
bêd¹ce wynikiem skurczu odlewniczego.
Odlewy charakteryzowa³y siê z³¹ jakoœci¹ powierzchni
w postaci nierównoœci. Mimo to nie stwierdzono korelacji
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Tablica 1. Sk³ady chemiczne odlewów wykonanych w warunkach laboratoryjnych
Table 1. Chemical constitution of casts made in laboratory conditions
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Rys. 1. Prze³om próbki z odlewu laboratoryjnego. Faza Bi-Pb
(bia³e wydzielenie)
Fig. 1. Fracture of laboratory cast sample. Bi-Pb chase
(white precipitation)
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wystêpowania wad odlewów (typu pêkniêæ) ze wzrostem
zawartoœci pierwiastków resztkowych.
Na wzd³u¿nych przekrojach odlewów po g³êbokim trawieniu ujawniono pierwotn¹ strukturê dendrytyczn¹ oraz
typow¹ dla badanych sk³adów chemicznych odlewów
strukturê ziaren austenitu pierwotnego.
Badania zg³adów niewytrawionych, przy u¿yciu mikroskopu œwietlnego, ujawni³y obecnoœæ w odlewach endogenicznych wtr¹ceñ niemetalicznych, g³ównie tlenków,
wtr¹ceñ z³o¿onych i siarczków. Stwierdzono równie¿ mikropêkniêcia powierzchniowe, szczególnie w odlewach
z wysok¹ zawartoœci¹ cyny. Mikrostruktura odlewów by³a
typow¹ mieszanin¹ ferrytu i bainitu (w postaci igie³) oraz
perlitu. Prze³omy z³amanych próbek z odlewów laboratoryjnych wykazywa³y cechy odkszta³cenia plastycznego
oraz zawiera³y obszary o charakterze kruchym. W próbkach z podwy¿szon¹ zawartoœci¹ Bi i Pb zidentyfikowano
fazê zawieraj¹c¹ obydwa pierwiastki w postaci skupisk
i siatki. Obraz tej fazy przedstawiono na rys. 1.
W wytopie przemys³owym o zawartoœci 0,12% Pb stwierdzono: wystêpowanie mikropêkniêæ na granicach ziarn
by³ego austenitu, prze³om ma w wiêkszoœci charakter plastyczny, a faza Pb w postaci cz¹stek o œrednicy dochodz¹cej do 50μm jest rozmieszczona w skupiskach na
powierzchni prze³omu w miejscu zerwania próbki Obecnoœæ fazy Pb w odlewie skutkowa³ obni¿eniem w³aœciwoœci
mechanicznych stali. Obraz prze³omu próbki z wytopu
przemys³owego przedstawiono na rys. 2.
Wnioski

ten sam obraz, detektor SE

Rys. 2. Prze³om próbki z wytopu przemys³owego. Faza Pb
(bia³e wydzielenie)
Fig. 2. Fracture of industrial cast sample. Pb chase (white
precipitation)

1. Wykonane w warunkach laboratoryjnych odlewy w postaci p³ytki z ¿ebrami jak i walca spe³ni³y za³o¿one wymagania pod wzglêdem zawartoœci pierwiastków resztkowych (Sn, Sb, As, Bi, Zn, Cu). Nie zaobserwowano na
ich powierzchni zewnêtrznej widocznych pêkniêæ, które mog³y wynikaæ z oddzia³ywania pierwiastków resztkowych.
2. Na powierzchni odlewów wystêpowa³y nierównoœci.
Najgorsz¹ powierzchni¹ zewnêtrzn¹ charakteryzowa³y
siê odlewy ze staliw, w których sk³adzie chemicznym
by³a najwy¿sza iloœæ Cu, As, Bi, Pb, Sb, Sn, Zn.
3. W odlewach laboratoryjnych z podwy¿szon¹ zawartoœci¹ Pb i Bi w sk³adzie, stwierdzono wystêpowanie fazy
Pb-Bi w postaci skupisk cz¹stek, które by³y miejscem
zarodkowania pêkniêæ podczas ³amania próbek w temperaturze otoczenia.
4. Badania prze³omu próbki z wytopu przemys³owego o
podwy¿szonej zawartoœci¹ Pb wykaza³y wystêpowanie
skupisk cz¹stek fazy na osnowie Pb na p³aszczyŸnie
propagacji pêkniêcia, które obni¿aj¹ w³aœciwoœci mechaniczne.
5. Identyfikacja postaci wystêpowania i wp³ywu na mikrostrukturê resztkowych pierwiastków As, Bi, Sb, Sn, Pb,
Zn, wymaga wykonania dalszych badañ na poziomie
nanostrukturalnym i w skali atomowej. Jako cel finalny
rozpoczêtego kierunku badañ nale¿y przyj¹æ ustalenie
maksymalnych dopuszczalnych zawartoœci poszczególnych resztkowych pierwiastków w odlewach do okreœlonych zastosowañ.
LITERATURA
1. Garbarz B.: Wp³yw zawartoœci pierwiastków resztkowych na
w³asnoœci technologiczne pó³wyrobów i wyrobów stalowych.
Materia³y IM¯, niepublikowane.
2. Zdonek B., Wiedermann J., Pogorza³ek J., Ziêba-Gliñska M.
i in.: Opracowanie technologii wytwarzania staliwa wysokostopowego z azotem w gatunkach Stg9T i Stg10T w Zak³adzie
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Piotr Ró¿añski, Wac³aw Wittchen, Mariusz Borecki,
Jerzy Pogorza³ek, Bo¿ena Smolec

Opracowanie uproszczonej metody
szacowania zawartoœci FeO w ¿u¿lu
konwertorowym
Zbadano mo¿liwoœæ okreœlania zawartoœci FeO w ¿u¿lu
konwertorowym na podstawie wyniku pomiaru aktywnoœci tlenu w k¹pieli stalowej po zakoñczeniu dmuchu
i na podstawie obrazu termowizyjnego ciek³ego ¿u¿la.
Wykonano seriê pomiarów aktywnoœci tlenu w stali
i analiz sk³adu chemicznego ¿u¿li, które wykorzystano do
wyznaczenia empirycznych zale¿noœci zawartoœci FeO w
¿u¿lu od aktywnoœci tlenu w metalu, a tak¿e innych parametrów rejestrowanych w kartach wytopowych (w tym
zawartoœci wêgla w stali i jej temperatury) wraz z ich statystyczn¹ obróbk¹. Wyznaczone zale¿noœci ujawni³y
w wiêkszoœci przypadków umiarkowan¹, a w kilku przypadkach s³ab¹ wspó³zale¿noœæ zmiennych dla u¿ytej populacji wyników. Przyczyn tego stanu nale¿y upatrywaæ
w obiektywnych jak i subiektywnych przyczynach zanotowanych rozrzutów poszczególnych parametrów procesu. Przeprowadzono tak¿e pomiary termowizyjne ¿u¿la,
których analiza pos³u¿y³a do zbadania zmiennoœci
wspó³czynnika emisyjnoœci ¿u¿la w funkcji zawartoœci
w nim FeO. Wyniki badañ wykaza³y spadek wartoœci
wspó³czynnika emisyjnoœci ¿u¿la ze wzrostem zawartoœci FeO w ¿u¿lu jak i ze wzrostem temperatury ¿u¿la.

Development of simplified method for estimation
of FeO content in Bessemer slag
The possibility of determination of FeO content in Bessemer slag based on the result of measurement of oxygen
activity in steel bath after blast has finished and based on
the thermal image of liquid slag was examined. A series of
measurements of oxygen activity in steel and analyses of
chemical composition of slags used for determination of
empirical dependences between FeO content in slag and
oxygen activity in metal, as well as other parameters recorded on heat cards (including carbon content in steel
and steel temperature) along with their statistical treatment were conducted. In most cases the determined dependencies revealed moderate, and in several cases weak correlation of variables for the used population of results.
The reasons for that should be sought in the objective as
well as subjective reasons for recorded dispersions of individual process parameters. In addition, thermovisual
measurements of slag were taken and their analysis was
used to examine the variation in slag emission factor depending on the FeO content in slag. The examination results showed decrease in slag emission factor with increase in both the FeO content in slag and the slag temperature.

Wstêp
Celem pracy by³o zbadanie mo¿liwoœci zastosowania
uproszczonych metod szacowania zawartoœci FeO w ¿u¿lu
konwertorowym na podstawie wyniku pomiaru aktywnoœci tlenu w k¹pieli stalowej po zakoñczeniu dmuchu i na
podstawie jego wspó³czynnika emisyjnoœci.
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Poziom zawartoœci FeO w ¿u¿lu konwertorowym jest
jednym z istotnych parametrów wykorzystywanych w programach eksperckich wspomagaj¹cych prowadzenie procesu na podstawie bilansu masy i energii. Precyzyjna kontrola zawartoœci FeO w ¿u¿lu realizowana dziêki informacji uzyskiwanej w czasie rzeczywistym, pozwala na wzrost
wydajnoœci procesu, zwiêkszenie uzysku dodatków stopowych, czystoœci stali i ograniczenie zu¿ycia odtleniaczy.
Uproszczonymi metodami okreœlania poziomu zawartoœci
FeO w ¿u¿lu zainteresowane s¹ stalownie konwertorowe
z terenu naszego kraju, przygotowuj¹ce siê do wprowadzenia programów komputerowych wspomagania procesu
technologicznego, niemog¹ce uzyskaæ analizy sk³adu chemicznego ¿u¿la w odpowiednio krótkim czasie.
Zawartoœæ tlenków ¿elaza w ¿u¿lu konwertorowym,
waha siê od kilkunastu do trzydziestu procent i zale¿y od
wielu czynników.
Proces konwertorowy wytapiania stali jest bardzo dynamiczny i mo¿e przebiegaæ w ró¿ny sposób. Z tego powodu,
przy takich samych parametrach wejœciowych, mo¿na
uzyskaæ ró¿ne wyniki koñcowe, w tym tak¿e ró¿ne poziomy zawartoœci FeO w ¿u¿lu. Dlatego te¿ statyczne modele
komputerowe procesu nie osi¹gaj¹ wystarczaj¹cej skutecznoœci i s¹ zastêpowane modelami dynamicznymi, wykorzystuj¹cymi wiêksz¹ liczbê danych pomiarowych zbieranych w trakcie wytopu i pozwalaj¹cymi na bie¿¹c¹ korektê sposobu œwie¿enia i iloœci wprowadzanych dodatków wsadowych.
Warunki panuj¹ce w okresie œwie¿enia w procesie konwertorowym (krótki czas, wysoka temperatura, przebiegi
turbulentne) powoduj¹, ¿e uk³ad ciek³y metal – faza gazowa – ¿u¿el znajduje siê daleko od stanu równowagowego
[1]. Z tego powodu pomiar poszczególnych parametrów
k¹pieli metalowej i ¿u¿la wymaga stosowania nowoczesnych i zaawansowanych technicznie urz¹dzeñ pomiarowych i analitycznych.
Ca³kowicie oryginalnym pomys³em jest wykorzystanie
do szacowania poziomu zawartoœci FeO w ¿u¿lu techniki
termowizyjnej na podstawie zmiennoœci wspó³czynnika
emisyjnoœci ¿u¿la podczas jego spustu z pieca do kadzi lub
te¿ parametrów bardziej z³o¿onych opartych na pomiarze
wypromieniowanej energii w podczerwieni. Okreœlenie
wspó³czynnika emisyjnoœci jest w praktyce bardzo trudne,
gdy¿ zale¿y on od wielu czynników jednoczeœnie. W dostêpnej literaturze naukowo - technicznej brak jest precyzyjnych informacji o wspó³czynnikach emisyjnoœci ¿u¿li
stalowniczych. W pracy podjêto próbê zbadania wystêpowania istotnych zale¿noœci pomiêdzy wspó³czynnikiem
emisyjnoœci ¿u¿la konwertorowego, a zawartoœci¹ w nim
FeO.
Materia³, zakres i metodyka badañ
Badania zrealizowano na jednej stalowni konwertorowej na wytopach wykonanych technologi¹ z dmuchem
kombinowanym TBM (tlen od góry, argon + azot od do³u)
i technologi¹ LD.
Na potrzeby badañ nad zale¿noœci¹ stopnia utlenienia
¿u¿la od poziomu aktywnoœci tlenu w k¹pieli metalowej:
– zmierzono aktywnoœci tlenu po zakoñczeniu dmuchu,
a tak¿e po ewentualnym dodmuchu; przy u¿yciu aktywometru Celox firmy ElectroNite i czujników tej samej firmy z rejestracj¹ temperatury,
– pobrano próbki ¿u¿la bezpoœrednio po pomiarze aktywnoœci tlenu do analizy sk³adu chemicznego,
– oznaczono sk³ady chemiczne ¿u¿li.
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ród³em pozosta³ych analizowanych parametrów by³y
karty wytopowe, otrzymane ze stalowni.
W pracy wyznaczono zale¿noœci stê¿enia FeO w ¿u¿lu
w funkcji zmierzonej aktywnoœci k¹pieli dla wytopów wykonanych technologi¹ TBM i LD z uwzglêdnieniem wytopów bez i z dodmuchem oraz bez i z uwzglêdnieniem zawartoœci wêgla w k¹pieli metalowej. Dodatkowo wyznaczono zale¿noœci od kilku zmiennych: aktywnoœci tlenu
w k¹pieli metalowej, temperatury stali, temperatury zalewanej surówki, iloœci dodatków ¿u¿lotwórczych itp., w tym
miêdzy innymi:
– (%FeO) = f(a[O], [%C]),
– (%FeO) = f(a[O],Tstali),
– (%FeO) = f(a[O], Tstali, Tsurówki),
– (%FeO) = f(a[O], Tstali, [%C]).
Analizê statystyczn¹ uzyskanych wyników wykonano
z wykorzystaniem programu komputerowego Excel.
Do badañ wspó³czynnika emisyjnoœci ¿u¿la wykorzystano metodê termowizyjn¹ polegaj¹c¹ na rejestrowaniu
mocy promieniowania elektromagnetycznego w paœmie
podczerwieni, przy u¿yciu dwóch kamer termowizyjnych
pracuj¹cych w dwóch zakresach d³ugoœci fali elektromagnetycznej:
– THERMACAM PM 595 Firmy FLISR Systems pracuj¹cej
w zakresie spektralnym 7,5–13,0 mm – kamera bolometryczna,
– Titanium firmy CEDIP (obecnie FLIR Systems) pracuj¹cej w zakresie spektralnym 3–5,0 mm – kamera
ch³odzona.
Temperaturê referencyjn¹ ciek³ego ¿u¿la okreœlano
przy pomocy zmodyfikowanego czujnika do pomiaru temperatury ciek³ej stali, który by³ zanurzany w p³ynnym ¿u¿lu, a w kilku przypadkach przy u¿yciu pirometru pracuj¹cego na fali promieniowania podczerwonego o d³ugoœci 3,9 mm.
Badania termowizyjne wykonywano:
– przed spustem podczas zlewania ¿u¿la (w zakresie
d³ugofalowym - LW),
– po spuœcie stali w momencie pojawienia siê ¿u¿la w otworze spustowym (w dwóch zakresach spektralnych:
krótkofalowym – SW, d³ugofalowym – LW).
Wyniki w postaci termogramów, poddano analizie komputerowej przy u¿yciu specjalistycznego oprogramowania. Jako narzêdzi analitycznych do okreœlenia
wspó³czynnika emisyjnoœci u¿yto nastêpuj¹cych narzêdzi
analitycznych:
– „profil liniowy” (temperatura œrednia),
– „zadany obszar” (temperatura maksymalna).
Wyniki i ich dyskusja
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i analiz
stwierdzono, ¿e badana grupa wytopów ró¿ni³a siê
w znacznym stopniu miêdzy sob¹ wartoœciami poszczególnych parametrów.
Rozrzut temperatury k¹pieli metalowej po zakoñczeniu
dmuchu, maj¹cej bardzo istotny wp³yw na poziom tlenu
aktywnego w metalu, wyniós³ 125oC (od 1606 do 1731oC),
przy czym œrednia temperatura dla wytopów LD wynios³a
1650,5 oC, a dla wytopów TBM 1672,5oC. Stwierdzono tak¿e
znaczny rozrzut temperatury zalewanej do konwertora
surówki: od 1245 do 1316oC. Parametr ten ma z kolei istotne znaczenie na przebieg procesu w konwertorze (bilans
cieplny), a ten z kolei rzutuje miêdzy innymi na poziom tlenu w k¹pieli i ¿u¿lu.
Poziom aktywnoœci tlenu w k¹pieli metalowej w badanych wytopach waha³ siê od 543,4 do 1469 ppm, przy czym
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jego œrednia wartoœæ dla wytopów TBM wynios³a 909,9
ppm, a dla wytopów LD 1099,4 ppm.
Jak z powy¿szego wynika poziom aktywnoœci tlenu
w wytopach wykonanych technologi¹ TBM by³ œrednio
o 200 ppm ni¿szy pomimo œrednio wy¿szej temperatury
k¹pieli metalowej, ni¿ w wytopach wykonanych technologi¹ LD. Z kolei œrednia zawartoœæ FeO w ¿u¿lu z wytopów
TBM by³a nieznacznie ni¿sza ni¿ w wytopach LD. Wyniki
te potwierdzaj¹ dane literaturowe.
Wyniki analizy sk³adu chemicznego ¿u¿li œwiadcz¹
o znacznym rozrzucie stê¿eñ poszczególnych sk³adników,
w tym:
– FeO: od 9,8 do 23,8%, przy czym:
– wartoœæ œrednia dla wytopów wykonanych technologi¹ TBM 15,6%,
– wartoœæ œrednia dla wytopów LD 17,7%,
– Fe2O3: od 1,2 do 17,6%;
– suma zawartoœci FeO i MnO: od 12,3 do 26,7%;
– zasadowoœæ ¿u¿la (%CaO)/(%SiO2): od 2,4 do 3,3, przy
wartoœci œredniej 2,66.
Stwierdzony rozrzut wartoœci poszczególnych parametrów po czêœci spowodowany by³ zapewne czynnikami
obiektywnymi przebiegu procesu konwertorowego i lokalnych warunków wsadowych, czy niedok³adnoœci wykonywanych rêcznie pomiarów, a po czêœci subiektywnymi, np.:
brakiem œcis³ego stosowania procedur (doboru wsadu,
programu sterowania lanc¹ tlenow¹).
Przeprowadzona analiza statystyczna wszystkich wyznaczonych zale¿noœci ujawni³a w wiêkszoœci przypadków umiarkowan¹, a w kilku przypadkach s³ab¹ wspó³zale¿noœæ zmiennych dla u¿ytej populacji wyników. Wartoœci
wspó³czynnika regresji dla wyznaczonych zale¿noœci
w zdecydowanej wiêkszoœci nie przekroczy³y R = 0,4.
W tablicy 1 zebrano przyk³ady uzyskanych zale¿noœci
wraz z wynikami analizy statystycznej. Wynik analizy statystycznej nie pozwala (oprócz jednego przypadku)
przyj¹æ hipotezy o prawdziwoœci wyznaczonych zale¿noœci na poziomie prawdopodobieñstwa równym lub wy¿szym 90%. Poniewa¿ z teorii oraz z praktyki wielu stalowni
wynika, ¿e takie zale¿noœci wystêpuj¹ na znacznie wy¿szym poziomie istotnoœci, uzyskane wyniki mog¹ œwiadczyæ o braku stabilnoœci stosowanej technologii w analizowanym wydziale. Wydaje siê, ¿e warunkiem stabilizacji
uzyskiwanych zmiennych jest optymalizacja procesu, a tak¿e zwiêkszenie iloœci oraz poprawa dok³adnoœci i rzetelnoœci rejestrowanych jego parametrów.
Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono miêdzy innymi, ¿e wzrost zawartoœci FeO w ¿u¿lu w funkcji aktywnoœci tlenu w k¹pieli metalowej jest szybszy (linia trendu
bardziej stroma) w przypadku wytopów wykonanych technologi¹ TBM ni¿ w przypadku wyników uzyskanych dla
wytopów wykonanych technologi¹ LD, a linia trendu tej zale¿noœci jest raczej funkcj¹ wyk³adnicz¹ ni¿ liniow¹, o
czym œwiadczy fakt uzyskania wy¿szej wartoœci wskaŸnika korelacji dla funkcji wyk³adniczej.
Badania termowizyjne wykaza³y tendencje spadku
wspó³czynnika emisyjnoœci ze wzrostem zawartoœci FeO
w ¿u¿lu i ze spadkiem jego temperatury, potwierdzaj¹ce
wynik wczeœniej wykonanych badañ dla roztapianych ¿u¿li w warunkach laboratoryjnych [2]. Przy zmianach stê¿enia FeO w ¿u¿lu w granicach od 9,8 do 23,8% w temperaturze ~1650oC, emisyjnoœæ kszta³towa³a siê w granicach
0,88 do 0,94.
Wyznaczone zale¿noœci na zebranej grupie pomiarów
charakteryzuj¹ siê bardzo niskimi wspó³czynnikami kore-
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Tablica 1. Przyk³ady uzyskanych zale¿noœci stopnia utlenienia ¿u¿la wyra¿onego zawartoœci¹ FeO od aktywnoœci tlenu
w k¹pieli metalowej i innych zmiennych wraz z wynikami analizy statystycznej
Table 1. Examples of obtained dependencies between slag oxidation state, expressed by FeO content, and oxygen activity
in metal bath and other variables along with results of statistical analysis
Lp.

Rodzaj zale¿noœci

1

(%FeO)=f(a[O])
wszystkie wytopy- bez ró¿nicowania
technologii wykonania i sk³adu chemicznego k¹pieli metalowej

2

(%FeO)=f(a[O])
Wszystkie wytopy wykonane
technologi¹ TBM

Wspó³czynnik
korelacji, R

Wynik testu F
Snedecor’a

(%FeO)=0,0044a[O] + 11,953

0,25

Fz próby= 2,33,
Fkrytyczne= 2,88
Fz próby< Fkrytyczne
dla a=0,1

(%FeO)=0,0064a[O]+9,343

0,34

Fz próby= 3,09,
Fkrytyczne= 2,02
Fz próby> Fkrytyczne
dla a=0,05.

(%FeO)=9,8355e0,0004a[O]

0,37

Równanie

3

(%FeO)=f(a[O])
Wszystkie wytopy wykonane
technologi¹ LD

(%FeO)=0,0025a[O]+14,287

0,16

Fz próby< Fkrytyczne
dla a=0,1

4

(%FeO)=f(a[O], [%C])
Wytopy wykonane technologi¹ TBM

(%FeO)=18,186-155,015[%C]+0,0023a[O]

0,35

Fz próby< Fkrytyczne
dla a=0,1

5

(%FeO)=f(a[O],Tstali)
Wytopy wykonane technologi¹ TBM

(%FeO) = 2,588+0,0051a[O]+0,004Tstali

0,26

Fz próby< Fkrytyczne
dla a=0,1

6

(%FeO)=f(a[O],Tsurówki, Tstali)
Wytopy wykonane technologi¹ TBM

(%FeO)= 14,41+0,0036a[O] – 0,044Tsur +
– 0,032Tstal

0,40

Fz próby< Fkrytyczne
dla a=0,1

7

(%FeO)=f(a[O],Tstali,[%C])
Wytopy wykonane technologi¹ TBM
(bez i z dodmuchami)

(%FeO) = -42,254-0,004a[O]+
+ 0,043Tstali-287,276[%C]

0,36

8

(%FeO)=f(a[O],Tstali,[%C])
technologia TBM bez dodmuchami

(%FeO) = -45,42-0,0046a[O]+
+ 0,0456Tstali-322,65[%C]

0,38

lacji, co wyklucza mo¿liwoœæ szacowania jednego parametru na podstawie drugiego. Zwa¿ywszy jednak na potwierdzanie siê w kolejnych badaniach sta³ej tendencji w zale¿noœci wspó³czynnika emisyjnoœci od zawartoœci FeO
w ¿u¿lu i jego temperatury wydaje siê, ¿e szacowanie stopnia przetlenienia ¿u¿la w funkcji w³asnoœci promiennych
¿u¿la jest realne pod warunkiem zastosowania do analizy
szerszej gamy parametrów, w tym parametrów bardziej
z³o¿onych (poœrednich). Przyk³adem takiego parametru
mo¿e byæ rozstêp pomiêdzy wartoœci¹ minimaln¹ i maksymaln¹ wspó³czynnika emisyjnoœci, który wykazuje lepsz¹
korelacjê z poziomem utlenienia ¿u¿la od uzyskanej dla
wartoœci maksymalnych. Rejestrowanie wiêkszej liczby
parametrów i odpowiednio efektywne numeryczne algorytmy filtrowania i analizy danych pozwol¹ na znaczn¹ poprawê dok³adnoœci szacowania. Zagadnienia te bêd¹
przedmiotom przygotowywanego projektu badawczego.
Wnioski
Na podstawie wyników przeprowadzonych badañ i analiz z zakresu szacowania stê¿enia FeO w ¿u¿lu konwertorowym na podstawie aktywnoœci tlenu w k¹pieli metalowej, mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Wyznaczenie zale¿noœci stopnia utlenienia ¿u¿la konwertorowego od poziomu aktywnoœci tlenu w k¹pieli
musi uwzglêdniaæ wiêksz¹ liczbê parametrów (temperaturê k¹pieli metalowej; czas, rodzaj i wielkoœæ dodatków ¿u¿lotwórczych oraz ch³odz¹cych k¹piel, itd.),

2.

3.

4.

5.

Fz próby=1,04
przy Fkryt.= 2,38
Fz próby<Fkryt.
dla a=0,10)

Fz próby<Fkryt.
dla a=0,10

w tym równie¿ takich, które nie s¹ obecnie uwzglêdniane w kartach wytopów.
Ustalenie u¿ytecznej zale¿noœci empirycznej wymaga
wyeliminowania mo¿liwie du¿ej liczby czynników subiektywnych wp³ywaj¹cych na poziom FeO w ¿u¿lu, np.:
nale¿y przestrzegaæ programu zmian po³o¿enia lancy.
Konieczne jest okreœlenie osobnej zale¿noœci empirycznej do obliczania stopnia utlenienia ¿u¿la od poziomu
tlenu aktywnego w k¹pieli metalowej dla wytopów wykonywanych technologi¹ TBM, a osobn¹ dla wytopów
wykonanych technologi¹ LD.
Wartoœæ wspó³czynnika emisyjnoœci ¿u¿la konwertorowego maleje ze wzrostem zawartoœci w nim FeO i ze
wzrostem jego temperatury.
Celem zwiêkszenia dok³adnoœci szacowania przetlenienia ¿u¿la nale¿y rozszerzyæ zakres monitorowanych
parametrów o: wartoœci minimalne i maksymalne
wspó³czynnika emisyjnoœci, spadek temperatury
wzd³u¿ strugi (parametry zwi¹zane z w³asnoœciami termofizycznymi ¿u¿li), jak te¿ rozszerzyæ zakres pomiarów do dwóch lub wiêcej czêstotliwoœci.
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Badania symulacyjne wp³ywu stanu
wymurówki na zró¿nicowanie
temperatury ciek³ej stali w kadzi
lejniczej w trakcie ci¹g³ego odlewania
Okreœlono, z wykorzystaniem symulacji numerycznej,
wp³yw stanu wymurówki kadzi na temperaturê ciek³ej
stali. Przeprowadzono symulacje numeryczne zmian temperatury stali wewn¹trz kadzi lejniczej w zale¿noœci od
stanu wymurówki. W badaniach uwzglêdniono naturalne ruchy konwekcyjne ciek³ego metalu.

Simulation examinations of influence of lining
condition on diversity of liquid steel temperature
in pouring ladle during continuous casting
The influence of lining condition on liquid steel temperature was determined using the numerical simulation.
Numerical simulations of changes in steel temperature inside the pouring ladle depending on lining condition were
carried out. The natural convective movements of liquid
metal were taken into consideration in the examinations.

Wstêp
W czasie ci¹g³ego odlewania wa¿nym czynnikiem,
maj¹cym wp³yw na parametry procesu, jak równie¿ na
koñcow¹ jakoœæ wlewków, jest temperatura odlewania,
okreœlana równie¿ jako temperatura przegrzania stali ponad temperaturê likwidus.
Mo¿liwoœæ analizy zmian temperatury stali w kadzi lejniczej w zale¿noœci od stanu wymurówki pozwoli dok³adniej ustalaæ wymagan¹ temperaturê przegrzania przed dostarczeniem na COS.
Stan wymurówki kadzi lejniczej oraz czas przetrzymywania metalu w kadzi przed pocz¹tkiem odlewania maj¹
znacz¹cy wp³yw na koñcow¹ temperaturê oraz powstanie
w jego objêtoœci obszarów o zró¿nicowanej temperaturze.
W kadzi lejniczej nastêpuje och³adzanie warstw metalu
maj¹cych bezpoœredni kontakt z wymurówk¹, jednoczeœnie wystêpuj¹ naturalne ruchy konwekcyjne powoduj¹ce
mieszanie siê metalu. Istotnym wydaje siê poznanie
wp³ywu obu tych zjawisk na tzw. uwarstwienie temperaturowe ciek³ego metalu, które mo¿ne wystêpowaæ w kadzi
lejniczej, zw³aszcza je¿eli czas przetrzymywania stali
w kadzi znacznie siê wyd³u¿a.
Opracowana metodyka badañ pozwoli na rozpoznanie
tego zjawiska maj¹cego bezpoœredni wp³yw na spadki
temperatury ciek³ej stali w czasie sekwencyjnego odlewania wytopów oraz mo¿e pozwoliæ na oszacowanie niezbêd-
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nego stopnia przegrzania stali w czasie ci¹g³ego odlewania.
W badaniach wykorzystano modu³ do symulacji przep³ywów programu Calcosoft 2D, stosowany do analizy
przep³ywów stali w krystalizatorach urz¹dzeñ COS.
Zastosowanie odpowiednich funkcji i procedur opracowanych przez autorów sprawozdania, pozwoli³o na wykorzystanie modu³u do analizy zjawiska konwekcji naturalnej stali znajduj¹cej siê w kadzi lejniczej, ch³odzonej w wyniku przep³ywu ciep³a, poprzez œciany kadzi, do otoczenia.
Materia³, zakres i metodyka badañ
Zakres badañ zrealizowanych w ramach niniejszej pracy obejmowa³:
– przeprowadzenie przemys³owych pomiarów termowizyjnych rozk³adu temperatury na zewnêtrznej powierzchni kadzi lejniczych (pancerzu) po ró¿nych czasach eksploatacji, tj.: posiadaj¹cych zró¿nicowany stopieñ zu¿ycia wymurówki,
– przeprowadzenie pomiarów temperatury wymurówki
na wewnêtrznej powierzchni kadzi lejniczej (przed spustem),
– opracowanie parametrów termofizycznych i warunków
brzegowych niezbêdnych do zdefiniowania za³o¿eñ do
modelu,
– opracowanie, z wykorzystaniem programu Calcosoft 2D,
modelu procesu och³adzania i przep³ywu stali w kadzi
z uwzglêdnieniem konwekcji naturalnej,
– przeprowadzenie, z wykorzystaniem opracowanego modelu, symulacji numerycznej przy ró¿nych parametrach
wejœciowych (gruboœæ wymurówki, temperatura ciek³ej
stali, czas przebywania stali w kadzi lejniczej),
– weryfikacja uzyskanych wyników badañ modelowych.
Wyniki i ich dyskusja
Badania modelowe zmian temperatury w kadzi lejniczej
z uwzglêdnieniem naturalnych ruchów konwekcyjnych
przeprowadzono w oparciu o analizê obiegu kadzi lejniczych w jednej z polskich hut.
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami badaniami objête zosta³y kadzie lejnicze po ró¿nym czasie eksploatacji charakteryzuj¹ce siê ró¿nym stopniem zu¿ycia wymurówki.
Do analizy wybrano trzy kadzie, po remoncie ze stosunkowo œwie¿¹ warstw¹ wymurówki, w œrodku cyklu przemys³owego, oraz przed remontem w koñcowym okresie
eksploatacji, gdzie wymurówka charakteryzuje siê najwy¿szym stopniem zu¿ycia.
W wyniku przeprowadzonych obliczeñ numerycznych
uzyskano rozk³ady temperatury na przekroju wzd³u¿nym

Tablica 1. Zestawienie zmian temperatury na ró¿nych poziomach kadzi lejniczej w zale¿noœci od czasu
Table 1. Summary of temperature changes on different levels of pouring ladle depending on time
Poziom kadzi

kadŸ nr 6

kadŸ nr 7

kadŸ nr 9

Temperatura stali, [°C]
po 500 s

po 1000 s

po 1500 s

po 1980 s

powierzchnia

1559

1551

1555

1546

œrodek

1574

1567

1567

1561
1550

po 2000 s

po 2520 s

dno

1564

1568

1554

powierzchnia

1554

1554

1550

1547

1541

œrodek

1578

1567

1568

1562

1550

dno

1560

1565

1547

1537

1534

powierzchnia

1548

1549

1546

œrodek

1573

1569

1564

dno

1555

1542

1535
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Rys. 1. Zmiany temperatury ciek³ej stali oraz wymurówki kadzi lejniczej (2520 [s] po opuszczeniu LHF)
Fig. 1. Changes in temperature of liquid steel and pouring ladle lining (2520 [s] upon leaving LHF)

Rys. 2. Zmiany temperatury i prêdkoœci przep³ywu ciek³ej stali w kadzi lejniczej w wyniku naturalnych ruchów konwekcyjnych
(2520 [s] po opuszczeniu LHF)
Fig. 2. Changes in temperature and flow rate of liquid steel in pouring ladle as a result of natural convection movements
(2520 [s] upon leaving LHF)
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kadzi lejniczej zarówno ciek³ego metalu jak i wymurówki
oraz rozk³ady prêdkoœci przep³ywu ciek³ej stali wywo³ane
naturalnymi ruchami konwekcyjnymi.
Zmiana gêstoœci ciek³ej stali wraz z obni¿aniem temperatury powoduje powstawanie pr¹dów wymuszaj¹cych
ruch stali wewn¹trz kadzi. Zgodnie z wynikami badañ,
przedstawionymi na rys. 1 i 2, stal och³adzaj¹ca siê w wyniku odprowadzania ciep³a przez boczne œciany kadzi lejniczej, sp³ywa wzd³u¿ œcian wy³o¿enia ogniotrwa³ego na
dno, wywo³uj¹c w ca³ej objêtoœci pr¹dy wirowe, powoduj¹ce mieszanie. W miarê up³ywu czasu proces ten nie
zanika, lecz maleje jego intensywnoœæ. W konsekwencji
powoduje to ró¿nicowanie temperatury w zale¿noœci od
odleg³oœci od powierzchni. Jednak po bardzo d³ugim okresie przetrzymywania stali w kadzi lejniczej nastêpuje
znaczne wych³odzenie metalu w ca³ej objêtoœci i nie obserwuje siê du¿ych ró¿nic w temperaturze wzd³u¿ osi pionowej kadzi.
Szczegó³ow¹ analizê zmian temperatury stali w poszczególnych kadziach lejniczych (wytopach), charakteryzuj¹cych siê ró¿nym stopniem zu¿ycia wymurówki, zestawiono w tablicy 1 dla kadzi 6, 7 i 9.
Analizuj¹c wyniki zmian temperatury stali wzd³u¿ pionowej osi kadzi mo¿na stwierdziæ, ¿e:
– w kadzi nr 6 (25 wytop w kampanii, 1 wytop w sekwencji)
temperatura stali miêdzy gór¹ kadzi (obszarem najcieplejszym) a dnem, po up³ywie 1980 [s], zmienia siê w zakresie od 1564÷1547°C, daje to ró¿nicê ok. 17°C, z czego
najwiêkszy spadek temperatury przypada na odcinku
160 mm od dna kadzi,
– w kadzi nr 7 (43 wytop w kampanii, 2 wytop w sekwencji)
temperatura stali miêdzy gór¹ kadzi (obszarem najcieplejszym) a dnem, po up³ywie 2520 [s], zmienia siê w zakresie od 1557÷1529°C, daje to ró¿nicê ok. 28°C,
– w kadzi nr 9 (76 wytop w kampanii, 3 wytop w sekwencji)
temperatura stali miêdzy gór¹ kadzi (obszarem najcieplejszym) a dnem, po up³ywie 1500 [s], zmienia siê w zakresie od 1564 ÷ 1528°C, daje to ró¿nicê ok. 36°C.
Wnioski
W ramach pracy przeprowadzono symulacje numeryczne z wykorzystaniem programu Calcosoft 2D pozwalaj¹ce
przeanalizowaæ wp³yw stanu wymurówki na rozk³ad temperatury ciek³ej stali wewn¹trz kadzi.
Badania modelowe wykonano w oparciu o parametry ruchowe trzech kadzi lejniczych po ró¿nych czasach eksploatacji, tj.:
– kadŸ nr 6 – 25 wytopów
(gruboœæ warstwy roboczej ok. 127 mm),
– kadŸ nr 7 – 43 wytopy
(gruboœæ warstwy roboczej ok. 109 mm),
– kadŸ nr 9 – 76 wytopów
(gruboœæ warstwy roboczej ok. 76 mm).
Uzyskane wyniki badañ pozwoli³y okreœliæ spadki temperatury ciek³ej stali wewn¹trz kadzi lejniczej w zale¿noœci od stopnia zu¿ycia wymurówki.
Po up³ywie 1500 [s] od opuszczenia przez kadŸ stanowiska LHF, najwiêksze spadki temperatury zaobserwowano
w kadzi nr 9, posiadaj¹cej najbardziej zu¿yt¹ wymurówkê
(najcieñsza warstwa wy³o¿enia ogniotrwa³ego).
Wyniki badañ pozwoli³y oszacowaæ stopieñ zró¿nicowania temperatury ciek³ej stali wewn¹trz kadzi lejniczej. Jak
zaobserwowano ciek³a stal w wyniku kontaktu z wymurówk¹ kadzi lejniczej och³adza siê i sp³ywa wzd³u¿ jej boków na dno. Wywo³ane w trakcie tego ruchu zawirowania
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powoduj¹ mieszanie ciek³ego metalu, którego intensywnoœæ z czasem maleje.
Analiza uzyskanych wyników pozwoli³a stwierdziæ, ¿e
w czasie odlewania kadzi o du¿ym stopniu zu¿ycia wymurówki wystêpuj¹ wyraŸne ró¿nice w temperaturze stali
w zale¿noœci od odleg³oœci od powierzchni kadzi, dochodz¹ce nawet do ok. 30°C.
Wystêpuj¹ce uwarstwienie powoduje znaczne spadki
temperatury stali w kadzi poœredniej na pocz¹tku odlewania, zw³aszcza w czasie odlewania pierwszego wytopu
w sekwencji. Wymusza to stosowanie wy¿szej temperatury przegrzania, co z kolei ma niekorzystny wp³yw na uzyskiwan¹ jakoœæ wlewków.
Mo¿liwoœæ zastosowania mieszania argonem stali w kadzi na wie¿y urz¹dzenia COS mog³oby w istotny sposób
wp³yn¹æ na ujednorodnienie rozk³adu temperatury stali
wewn¹trz kadzi, a tym samym umo¿liwiæ obni¿enie temperatury przegrzania ponad likwidus.
Wyniki badañ modelowych zosta³y zweryfikowane
w oparciu o pomiary temperatury stali i pancerza kadzi
lejniczej dokonane w trakcie rzeczywistego procesu produkcyjnego. Uzyskano du¿¹ zgodnoœæ wyników.
LITERATURA
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Rozpoznanie mo¿liwoœci rozwoju
czystych technologii redukcji rudy
¿elaza za pomoc¹ wodoru i metody
elektrolizy z uwzglêdnieniem
dostêpnoœci surowców i energii
w warunkach krajowych
Rozpoznano mo¿liwoœci stosowania nieemisyjnych
technologii redukcji rud ¿elaza za pomoc¹ wodoru, oraz
za pomoc¹ elektrolizy – dla potrzeb polskiego hutnictwa
surowcowego. Na podstawie dokonanych analiz stwierdzono, i¿ w okresie przejœciowym, tj. do czasu dostêpnoœci
w³asnych zasobów wêgla kamiennego, realne s¹ przemys³owe procesy wodorowe w jednostkach wykorzystuj¹cych reaktory fluidalne i cyrkulacjê gazu redukcyjnego (z poœrednim wydzieleniem pary wodnej), o skali od
0,1 mln t/r brykietów HBI – opartych na obiegach materia³owych technologii CIRCORED. Wskazano na celowoœæ
stosowania niskoemisyjnych Ÿróde³ H2 – okresowo w postaci generatorów stosuj¹cych zgazowanie wêgla, a docelowo generatorów stosuj¹cych zgazowanie biomasy (jako
Ÿród³a praktycznie odnawialnego).

Recognition of possibilities for development
of clean technologies for iron ore reduction
by means of hydrogen and electrolysis method
in consideration of availability of raw materials
and energy under domestic conditions
The possibilities of using non-emission technologies for
iron ore reduction by means of hydrogen and electrolysis
method, for the needs of the Polish raw material metallurgy, were recognised. Based on the analyses it was found
that within the interim period, i.e. by the time when own
hard coal resources would become available, the industrial hydrogen processes in the units that utilised fluidised-bed reactors and reduction gas circulation (with intermediate steam precipitation), from 0.1 million t/y of
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HBI briquettes – based on the material circulations in
CIRCORED technology, were real. It was pointed out that
the application of non-emission H2 sources – temporarily
in the form of generators using coal gasification and ultimately in the form of generators using biomass gasification (as a practically renewable source) – was appropriate.

Wprowadzenie
W okresie ostatniego pó³wiecza, mo¿liwoœci wykorzystania wodoru, a tak¿e elektrolizy do redukcji rud ¿elaza,
by³y szeroko analizowane pod k¹tem teoretycznym jak
i praktycznym [1÷6]. Proces wodorowy jest te¿ aktualnie
rozwijany - m.in. w ramach kompleksowego programu badawczego Ultra-Low CO2 Steelmaking (ULCOS) dla potrzeb przemys³u stalowego UE [7]. Do koñca 2002 r., ogólna iloœæ ¿elaza otrzymywana za pomoc¹ redukcji rud wodorem, nie przekroczy³a granicy 5 mln t/r – tj. poni¿ej 1%
produkcji surówki wielkopiecowej i poni¿ej 11% iloœci metalu otrzymywanego w technologiach DRI i SRI [8]. Przy
teoretycznym wskaŸniku wynosz¹cym 40 kg H2/t Fe, zapotrzebowanie na wodór wynosi: 40÷40.000 tys t - odpowiednio dla wytworzenia 1 ÷ 1000 mln t Fe. Wobec rocznego generowania wodoru przekraczaj¹cego obecnie granicê 50
mln t (to przy za³o¿eniu, i¿ na hutnictwo przypada³by
udzia³ do 10 %), istniej¹ przes³anki do zwiêkszania produkcji ¿elaza wodorowego do poziomu 100 mln t Fe/r (co
jest równoznaczne ze stopniow¹ redukcj¹ zu¿ycia koksu –
œrednio o 46 mln t/r z redukcj¹ emisji CO2 do atmosfery
o 140 mln t/r) [9]. Niska produkcja ¿elaza wodorowego, wynika przede wszystkim z wy¿szych kosztów i z³o¿onoœci
nowych instalacji wzglêdem wielkich pieców – wymagaj¹cych z regu³y stosowania kaskady reaktorów fluidalnych oraz recyrkulacji gazów procesowych – z miêdzystopniowym wydzielaniem du¿ych iloœci pary wodnej, a tak¿e ponoszenia dodatkowych kosztów na instalacje generuj¹ce H2, oparte w wiêkszoœci na konwersji metanu
z par¹ wodn¹ [8÷9]. Inne ograniczenia polegaj¹ na mniej
korzystnych w³aœciwoœciach produktu w stosunku do surówki (¿elazo g¹bczaste, brykiety HBI), wynikaj¹cych
z mniejszej pojemnoœci cieplnej, niepe³nego stopnia metalizacji i braku nawêglenia - co jak na razie powoduje ich
ograniczony popyt.
Odmienna sytuacja wystêpuje w otrzymywaniu ¿elaza
metod¹ elektrochemiczn¹, gdy¿ nie wysz³a ona dot¹d poza
fazê badawczo-rozwojow¹, a nieliczne instalacje posiadaj¹ charakter pilotowy. Barier¹ s¹ tu wysokie wskaŸniki
energetyczne elektrolizy, które przekraczaj¹ granicê 13
GJ/t Fe – podczas gdy analogiczny wskaŸnik procesu redukcji wodorem znajduje siê poni¿ej wartoœæi 7 GJ/t Fe.
[6]. Na wiêksz¹ skalê, powoduje to koniecznoœæ poboru
energii z elektrowni, która w przypadku spalania wêgla
emituje wtórnie ponad 1400 kg CO2/t Fe.
Docelowego rozwi¹zania problemu dla uzyskania
w pe³ni czystego hutnictwa wodorowego, nale¿y upatry-
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waæ w uruchomieniu elektrowni atomowej o mocy 2000
MW – co zabezpiecza³oby produkcjê ¿elaza na poziomie 10
mln t/r. Dla porównania, wêglow¹ gospodarkê krajow¹ –
równowa¿y obecnie conajmniej 40 elektrowni atomowych
o mocy 4000 MW [9]. Pe³na transformacja energetyki stanie siê jednak faktem dopiero z chwil¹ ca³kowitego wyczerpania dyspozycyjnych zapasów wêgla – czego mo¿na
oczekiwaæ po 2100 roku. Natomiast obecnie z powodu niedostatecznej aktywnoœci w tym zakresie, jak i z powodu
nowej proekologicznej polityki UE, hutnictwo krajowe powinno poszukiwaæ nowych rozwi¹zañ, uwzglêdniaj¹cych
obecne jak i perspektywiczne mo¿liwoœci surowcowoenergetyczne. W pracy przedstawiono podstawowe aspekty procesu wodorowego w zakresie: ogólnych podstaw termodynamiczno-kinetycznych, Ÿróde³ generowania wodoru, wstêpnej koncepcji modu³u doœwiadczalnego i przysz³oœciowej technologii przemys³owej.
Materia³, zakres i metodyka badañ
Ze wzglêdu na charakter pracy, metodykê badawcz¹
stanowi³y teoretyczne obliczenia bilansowe odpowiednich
reakcji redukcji rudy ¿elaza za pomoc¹ wodoru (na tle redukcji wêglem, tlenkiem wêgla i metanem) – na podstawie
pierwotnych danych fizykochemicznych i technologicznych zaczerpniêtych z literatury [10÷12].
Wyniki i ich dyskusja
W zakresie ogólnych podstaw termodynamicznokinetycznych
Z dokonanej analizy wynika, i¿ termodynamiczne
w³aœciwoœci wodoru podczas redukcji rudy ¿elaza – zajmuj¹ miejsce poœrednie pomiêdzy tlenkiem wêgla a metanem – co wynika wprost z porównania odpowiednich entalpii standardowych (0,1 MPa, 298 K) (tablica 1).
Tak wiêc ze wzglêdu na poziom entalpii, termodynamiczna wartoœæ reduktorów rudy ¿elaza wzrasta w szeregu: wêgiel›metan›wodór›tlenek wêgla.
Odmienne sytuacja wystêpuje w przypadku rozpatrywania kinetyki redukcji rudy ¿elaza z u¿yciem wodoru.
W konwencjonalnym procesie wielkopiecowym, wydajnoœæ metalu (wyra¿ona w t Fe/h), jest z³o¿on¹ funkcj¹,
któr¹ mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ ogólnego wyra¿enia
ca³kowego
F

òrdV = ò WdV

(1)

W = f(W1, W2,…)

(2)

gdzie:
r – szybkoœæ procesu [t Fe/m3h],
dV – element objêtoœci pieca [m3],
Ö – si³a napêdowa procesu (zale¿na od koncentracji sk³adników w stanie aktualnym i w stanie
równowagi termodynamicznej,

Tablica 1. Wartoœæ entalpii reakcji redukcji rudy zelaza za pomoc¹ ró¿nych reduktorów
Table 1. Enthalpy values of reduction iron ore with different reductants
entalpia (0,1 MPa/298 K)
3/2CH4
6/4FeO

+ 6/4C

= 3/2C

+ 3H2

+ [3/2 (B7) = +3/2*74,8 kJ =+112 kJ]

= 6/4Fe

+ 6/4CO

+ [1/4(Y3) = +1/4*960 kJ =+240 kJ]

6/4FeO

+ 6/4CO

= 6/4Fe

+ 6/4CO2

+ [1/4(Y3) = –1/4*78,0 kJ = –19,5 kJ]

6/2FeO

+ 6/2H2

= 6/2Fe

+ 6/2H2O

+ [1/2(Y7) = +1/2*168 kJ =+84,0 kJ]

6FeO

+ 3/2CH4

= 6Fe

+ 3 /2CO2 + 3H2O

+417 kJ
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Ù – wypadkowy opór procesu Ù (sk³adaj¹cy siê
z oporów sk³adowych Ùi).
W praktyce decyduj¹ opory Ùi o charakterze dyfuzyjnym
– zale¿ne od liczby Reynoldsa przep³ywaj¹cego gazu, jak
i od parametrów fizykochemicznych wsadu, z których najwiêksze znaczenie posiada ziarnistoœæ i porowatoœæ.
Przyk³adowy wielki piec o pojemnoœci 3200 m3 i wydajnoœci 250 ts/h, charakteryzuje siê szybkoœci¹ wynosz¹c¹
œrednio: 250 × 0,955/3200 t Fe/m3h = 0,0746 t Fe/m3h
(0,0207 kg/m3s lub 0,371 mol/m3s) [9]. W przypadku redukcji wodorem, opór wypadkowy jest wielokrotnie mniejszy
w porównaniu z redukcj¹ wêglow¹, na skutek znacznie
wiêkszej dyfuzyjnoœci H2 w porównaniu z CO. Jednak powstaj¹ca para wodna (w iloœci 9 kg na 1 kg H2), powoduje
silny efekt retardacyjny niweluj¹cy wysok¹ dyfuzyjnoœæ
wodoru. Efekt retardacyjny (polegaj¹cy zarówno na przesuwaniu stanu równowagi reakcji na lewo, jak i na blokowaniu penetracji H2 do ziarn rudy) powoduje, i¿ w jednokrotnym cyklu uzyskuje siê niskie wykorzystanie wodoru.
Wymienione trudnoœci usi³uje siê ograniczaæ poprzez stosowanie reaktorów fluidalnych oraz recyrkulacjê gazu
z poœrednim usuwaniem H2O, a tak¿e stosowanie rozcieñczonego wodoru azotem lub innymi gazami inertnymi [3, 5,
13]. Z uzyskanych danych wynikaj¹ wnioski, i¿ dla wytworzenia 1000 kg Fe, zu¿ycie poszczególnych reduktorów
w procentach wynosi: 30,3%, 4% i 7,17% – odpowiednio:
wêgla, wodoru i metanu. WskaŸnik wêglowy nie ma tu jednak ostatecznego charakteru, gdy¿ jego faktyczne zu¿ycie
w technologii wielkopiecowej lub technologiach DRI (SRI),
dochodzi do 40% [8, 9].
W zakresie Ÿróde³ generowania wodoru
Dla potrzeb hutnictwa mo¿na braæ pod uwagê, podstawowe technologie generowania H2 stosowane w przemyœle
chemicznym – wraz z metod¹ zgazowaniu biomasy (podobn¹ do wykorzystywanej w przesz³oœci techniki wytwarzania paliwa gazowego z drewna) [10]. W stosunku do
okreœlonego powy¿ej wskaŸnika wodorowego (40,0 kg /t
Fe), technologie te przedstawiono w tablicy 2.
Bior¹c pod uwagê dane z tablicy 2 oraz zasoby w³asne
Polski, to dla hutnictwa od 2020 r. mog¹ byæ brane pod
uwagê jedynie zeroemisyjne technologie otrzymywania
wodoru – i mo¿na tu prognozowaæ cztery scenariusze:
– 2020÷2100 r. – zgazowanie wêgla +
deponowanie CO2,
– od 2020 r.
– zgazowanie biomasy +
deponowanie CO2,
– 2020÷2100 r. – elektroliza NaOH z poborem
energii elektrycznej z elektrowni
wêglowej z deponowaniem CO2,

– od 2020 r.
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– elektroliza NaOH z poborem
energii elektrycznej z elektrowni
atomowej.

W zakresie wstêpnej koncepcji modu³u doœwiadczalnego i przysz³oœciowej technologii przemys³owej
W zaproponowanym w pracy module dla przysz³ych potrzeb badawczych IM¯, uwzglêdniono przede wszystkim
zabezpieczenie przed eksplozj¹ wodoru – co zrealizowano
poprzez stosowanie mieszaniny H2 z azotem, o udziale reduktora poza granicami wybuchowoœci (4÷75%), oraz poprzez zabudowanie automatycznych zaworów bezpieczeñstwa reaguj¹cych na nag³y wzrost ciœnienia (rys. 1).
Stosowane technologie bezpoœredniej redukcji rud ¿elaza, polegaj¹ na stosowaniu jako reduktora gazu ziemnego
lub py³u wêglowego – przy czym s¹ to procesy typu [8]:
– DRI prowadzone w reaktorach szybowych, reaktorach
z obrotowym trzonem (RHF) lub reaktorach fluidalnych,
a produktem jest ¿elazo g¹bczaste lub brykiety typu
HBI,
– SRI stosuj¹ce ró¿nego typu reaktory, gdzie otrzymywany jest ciek³y metal zbli¿ony w³aœciwoœciami do surówki
wielkopiecowej.
Stwierdzono, i¿ dla potrzeb hutnictwa krajowego, zasadne jest rozwa¿anie adaptacji technologii CIRCORED
[13]. Z opisu eksploatowanej w Trynidadzie instalacji
o wydajnoœci 0,5 mln t HBI/r (>92% Fe) wynika, ze w procesie stosowane s¹ wysoko rozdrobnione rudy (0,1÷1
mm), oraz stosowane jest wydzielanie CO2, z gazów po
konwersji metanu z par¹ wodn¹.
Dla przewidywanej linii o wydajnoœci 1 mln t HBI/r, teoretyczna analiza podstawowych wskaŸników materia³owo-cieplnych w odniesieniu do reakcji: 6FeO + 6H2 =
6Fe + 6H2O + 165 kJ – daje wskaŸniki bilansowe, w postaci podanej w tablicy 3.
Przy produkcji 1 mln t Fe/r, zapotrzebowanie na wodór
wynosi 40.000 t/r (<0,2% produkcji œwiatowej) – co w przypadku metody elektrolitycznej, bêdzie wymaga³o poboru
energii do zasilania elektrolizerów na poziomie 5720 TJ/r
(³¹cznie z ciep³em redukcji: 6213 TJ/r). Mo¿e to zabezpieczyæ elektrownia dostarczaj¹ca w ci¹gu pe³nego roku ok.
200 MW energii – co powoduje, i¿ obci¹¿enie elektrowni
o mocy 2000 MW, bêdzie na poziomie ok. 10%. Taki pobór
energii z elektrowni wêglowej powi¹zany jest z deponowaniem CO2 w wysokoœci ok. 700 tys t/r.
Uproszczony schemat blokowy linii do wytwarzania
¿elaza wodorowego wykorzystuj¹cy obiegi materia³owe
technologii CIRCORED przedstawia rys. 2.
W odró¿nieniu od rozwi¹zania stosowanego w Trynidadzie, w wêŸle generowania wodoru zak³ada siê wykorzystywanie procesu zgazowania wêgla, a docelowo zgazowa-

Tablica 2. Wp³yw techcnologii generowania wodoru na emisjê CO2
Table 2. Effect of hydrogen-making processes on CO2 emissions
¿elazo

wodór

biomasa

NaOH

tys t/r

mln t/r
1

wêgiel

40

energia
MJ/t Fe

149.000
300.000
regeneracja

emisja CO2
bez deponowania

z deponowaniem

elektrownia atomowa

kg/t Fe

910
(1403)

546

0 0 ÷ 330

(493)

440

0 ÷ 270

5720
(6213)

641
b

0 ÷ 390

brak
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Tablica 3. Bilans materia³owo-cieplny linii technologicznej redukcji rudy ¿elaza wodorem o wydajnoœci 1 mln t HBI/r
Table 3. Material-heat balance of process line for reduction iron ore with hydrogen, of capacity 1 mln t HBI/a
WskaŸniki wzglêdne

Pozycja

kg/t Fe
1286
320
286
33,6
40,0
35,8
4,15
1360

ruda (100 % FeO) w tym:
tlen w tym:
tlen zwi¹zany
tlen do spalania wodoru
wodór w tym
wodór do redukcji
wodór do spalania
generowanie H2 metod¹ zgazowania wêgla
generowanie H2 metod¹ zgazowania biomasy
generowanie H2 metod¹ elektrolizy NaOH
ciep³o redukcji

TJ/r

(146 t/h)
0,320
0,286
0,0336 (3,83 t/h)
0,0400 (4,56 t/h)
0,0358
0,0042 ………..
1,36 (155 t/h)
910
–
5720
493
1403
493
6213

a
b
c
d
a+d
b+d
c+d

1000
360
40
320
322
38,0
1360

0,149 (17,0 t/h)
0,300 (34,2 t/h)
regeneracja NaOH

910
a
–
b
5720
c
493
d
1403
a+d
493
b+d
6213
c+d
160 GJ/h (44,5 MW)
56,3 GJ/h (15,6 MW)
709 GJ/h (197 MW)

1,00 (114 t/h)
0,360 (41,0 T/h
0,040
0,320
0,322
0,038…………..
1,36
(155 t/h)

nie biomasy – przy stosowaniu w obu przypadkach deponowania CO2.
Podsumowanie

l

mln t Fe/r
1,29

149
300
regeneracja
NaOH

HBI (100% Fe)
para wodna w tym:
wodór
tlen
para wodna z redukcji
para wodna ze spalania

l

WskaŸniki bezwzglêdne

MJ/t Fe

l

Termodynamiczne w³aœciwoœci redukcji rudy ¿elaza wodorem (proces H), umiejscawiaj¹ siê poœrednio pomiêdzy tlenkiem wêgla i metanem. Jednak w praktyce decyduj¹ czynniki kinetyczne, które s¹ wysoce niekorzystne,
gdy¿ w odró¿nieniu od procesu wêglowego – wystêpuje
silny efekt retardacyjny powstaj¹cej pary wodnej
(9 kg/kg H2) tak, i¿ wykorzystanie wodoru w pojedynczym cyklu nie przekracza 20%. Zjawisko to mo¿na
ograniczaæ poprzez stosowanie reaktorów fluidalnych
z jednoczesn¹ recyrkulacj¹ gazów – w po³¹czeniu
z sta³ym wydzielaniem nadmiaru H2O.
Proces H, powinien byæ traktowany jako zasadniczy kierunek rozwojowy, dla zast¹pienia w przysz³oœci krajowej technologii wielkopiecowej (co przewiduje siê po
2100 r.) Natomiast proces elektrolityczny charakteryzuj¹cy siê znacznie wy¿szym wskaŸnikiem energetycznym ( > 13 GJ/tFe), od analogicznego wskaŸnika procesu wodorowego (1÷7 GJ/t Fe) – powinien mieæ inny charakter i byæ powi¹zany z rozwojem specjalnych dzia³ów

l

metalurgii ¿elaza (np. otrzymywanie wysokoaktywnych
katalizatorów, wzorców analitycznych, czy wysokiej
czystoœci preparatów chemicznych).
Podstawowym warunkiem uruchomienia przemys³owego procesu H, jest zabezpieczenie ci¹g³ej dostawy wodoru, wynosz¹cej teoretycznie 4% produkowanej masy
¿elaza. Tak wiêc dla instalacji przemys³owej o wydajnoœci 0,1÷1 mln t Fe/r, pobór wodoru wyniesie 4÷40 tys. t/r
(0,46÷4,6 t/h). Natomiast pe³ne zast¹pienie krajowej
technologii wielkopiecowej, bêdzie wymaga³o wodoru
w iloœci co najmniej 400 tys t/r.
Rzeczywista skala pojedynczego procesu H bêdzie uzale¿niona od wydajnoœci przynale¿nego generatora wodoru. Bior¹c pod uwagê, i¿ otrzymywanie H2 metod¹
elektrolizy wodorotlenku sodu charakteryzuje siê wysokim wskaŸnikiem energetycznym tj. ok. 5,7 GJ/t Fe (co
kwalifikuje j¹ do wykorzystania w odleg³ej perspektywie), realnymi staj¹ siê dwa scenariusze (tablica 4).
Znacznie ni¿sze wskaŸniki w stosunku do procesu wielkopiecowego, stwarzaj¹ warunki do projektowania instalacji w skali od 0,1 mln t Fe/r.
Odpowiednie generatory powinny byæ sprzê¿one z okreœlon¹ instalacj¹ H – stanowi¹c integraln¹ liniê technolo-

Tablica 4. WskaŸniki produkcyjne wodoru za pomoc¹ dwóch ró¿nych sposobów
Table 4. Hydrogen production index by two different methods
Metoda
zgazowanie wêgla
zgazowanien biomasy

WskaŸniki (w zaokr¹gleniu)
masowy

energetyczny

emisyjny

150 kg C/t Fe

1 GJ/t Fe

550 kg CO2/t Fe

300 kg biomasy/t Fe

mo¿liwoœæ samowystarczalnoœci cieplnej

450 kg CO2/t Fe)
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giczn¹. W obu przypadkach bêdzie stosowana utylizacja
dwutlenku wêgla – przy czym oprócz deponowania geologicznego, nale¿y alternatywnie rozwa¿aæ mo¿liwoœæ
chemicznego wi¹zania CO2 (np. w po³¹czeniu z niektórymi technologiami przemys³u chemicznego, jak np. produkcja sody i mocznika. Uwzglêdniaj¹c w³asne zasoby,
to uzasadnione jest uruchamianie w pierwszej kolejnoœci generatorów opartych na zgazowaniu wêgla – jako
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optymalnych dla okresu przejœciowego (2020÷2100 r.).
W okresie tym zasadne jest podejmowane dzia³añ nad
przygotowaniem bazy dla wdra¿ania generatorów wykorzystuj¹cych zgazowanie biomasy – mog¹cych byæ
(w odró¿nieniu od zgazowania wêgla) praktycznie eksploatowane w trybie nieograniczonym, z powodu odtwarzalnoœci surowca. W ramach tych dzia³añ konieczne
jest przygotowanie odpowiedniego systemu recyklingu

Rys. 1. Wstêpny schemat modu³y doœwiadczlanego do baania przebiegu redukcji rudy ¿elaza wodorem w reaktorze fluidalnym
(zak³adana masa rudy surowej do 10 kg)
Fig. 1. Initial diagram of experimental module for examination of iron ore reduction by hydrogen in fluidised-bed reactor
(assumed weight of crude ore: up to 10 kg)
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Rys. 2. Koncepcja przemys³owej linii do wytwarzania ¿elaza (w postaci HBI) za pomoc¹ redukcji rudy wodorem w kaskadzie
reaktorów fluidalnych – opartej na obiegach materia³owych technologii CIRCORED [7]
Fig. 2. Concept of industrial line for making iron (in the form of HBI) using ore reduction by hydrogen in the cascade of
fluidised-bed reactors – based on material circulations in CIRCORED technology

l

tego typu niejednorodnego surowca (drewno, papier)
obejmuj¹cego: dostawy, selekcjonowanie, komponowanie i sezonowanie na skladowiskach buforowych.
Dla przysz³oœciowych procesów H, mo¿na rozwa¿aæ wykorzystanie cyrkulacyjnego obiegu gazów z poœredni¹
kondensacj¹ i separacj¹ pary wodnej – stosowanego
w technologii CIRCORED. Jednak w³aœciwoœci stosowanych w kraju rud ¿elaza, mog¹ wskazywaæ na potrzebê
odmiennej konstrukcji reaktorów fluidalnych, a tak¿e
stosowanie wodoru rozcieñczonego azotem. Innym problemem technologicznym, bêdzie przystosowanie istniej¹cych stalowni konwertorowych na nowy typ wsadu
(którym mog¹ byæ w wiêkszoœci brykiety typu HBI). St¹d
dla ustalenia optymalnego rozwi¹zania, istnieje potrzeba uruchomienia modu³u doœwiadczalnego z jednostopniowym reaktorem fluidalnym, o masie z³o¿a do 10 kg.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
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liw po d³ugotrwa³ej eksploatacji oraz klasyfikacji odpowiadaj¹cym im zamian struktury na wskutek jednoczesnego
dzia³ania temperatury i obci¹¿enia [1–4]. Tworzone w ten
sposób charakterystyki pozwalaj¹ na opracowywanie
orzeczeñ w ramach prac bezpoœrednio zlecanych z przemys³u. Orzeczenia te decyduj¹ o przydatnoœci do dalszej
eksploatacji elementów krytycznych kot³ów.

Adam Zieliñski, Janusz Dobrzañski

Oszacowanie trwa³oœci resztkowej
elementów staliwnych po d³ugotrwa³ej
eksploatacji w warunkach pe³zania
powy¿ej obliczeniowego czasu pracy
wykonanych z niskostopowego staliwa
L17HMF

Materia³, zakres i metodyka badañ

Celem przeprowadzonych badañ by³a ocena struktury
i w³asnoœci mechanicznych oraz wyznaczenie odpornoœci
na pe³zanie materia³u elementu instalacji pary œwie¿ej
z niskostopowego staliwa L17HMF po d³ugotrwa³ej eksploatacji w warunkach pe³zania, który przekroczy³ obliczeniowy czas pracy 100 000 godzin. W ramach pracy wykonano: badania struktury, badania w³asnoœci wytrzyma³oœciowych oraz przyspieszone próby pe³zania. Na
podstawie wykonanych badañ oszacowano resztkow¹
i rozporz¹dzaln¹ trwa³oœæ resztkow¹ staliwa L17HMF dla
roboczych parametrów dalszej eksploatacji

Materia³em do badañ by³ element ciœnieniowy ruroci¹gu
pary w postaci trójnika w po d³ugotrwa³ej eksploatacji w
warunkach pe³zania. Element ten wykonano z niskostopowego staliwa L17HMF zgodnie z warunkami technicznymi.
Oznaczenie, parametry pracy oraz czas dotychczasowej
eksploatacji badanego materia³u zestawiono w tablicy 1.
Analizê kontroln¹ sk³adu chemicznego badanego staliwa odniesion¹ do wymagañ normy PN-89/H-83157 zestawiono w tablicy 2.
W pracy wykonano:
l Badania w³asnoœci mechanicznych w temperaturze pokojowej i podwy¿szonej:
– statyczn¹ próbê rozci¹gania wyznaczaj¹c wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie Rm, granicê plastycznoœci Re,
Ret, wyd³u¿enie A5 i przewê¿enie Z,
– próbê udarnoœci stosuj¹c próbki CHARPY V,
– pomiar twardoœci metod¹ Vickersa HV10,
– skrócone próby pe³zania.
l Badania mikrostruktury z wykorzystaniem:
– mikroskopii œwietlnej przy pow. od 200 do 1000×,
– mikroskopii skaningowej przy pow. od 500 do 3000×,
– rentgenowskiej analizy sk³adu fazowego wydzieleñ
izolatu wêglikowego.

Determination of residual life of L17HMF
low-alloy cast steel elements after long-term
service at creep conditions exceeding design
work time
The purpose of the investigations was to evaluate the
structure and mechanical properties as well as to determine creep resistance of the material of live steam system
element from L17HMF low-alloy cast steel after long-term
service at the creep conditions, which exceeded the design
work time of 100,000 hours. As a part of the work the following was carried out: structure examinations, investigations of mechanical properties, and accelerated creep
tests. Based on the investigations the residual and available residual life of L17HMF cast steel was determined for
the working parameters related to further operation.

Tablica 1. Oznaczenie, parametry pracy oraz czas
dotychczasowej eksploatacji badanych materia³ów
elementów wykonanych z niskostopowego staliwa L21HMF
Table 1. Determination, working parameters and duration of current service of examined materials of L21HMF
low-alloy cast steel elements

Wstêp
Niskostopowe staliwo L17HMF jest od wielu lat stosowane na elementy konstrukcyjne czêœci ciœnieniowej instalacji energetycznych. Najczêœciej s¹ z niego odlewane trójniki, czwórniki, korpusy zasuw parowych oraz wielkogabarytowe korpusy turbin parowych.
D³ugotrwa³a eksploatacja takich elementów w warunkach pe³zania powoduje degradacjê materia³u poprzez
zmiany strukturalne, które w konsekwencji prowadz¹ do
obni¿enia odpornoœci na pe³zanie oraz do przesuniêcia
temperatury przejœcia w stan kruchy w kierunku wy¿szej
temperatury. Nie powoduje to jednak koniecznoœci dokonania wymiany takich elementów na nowe. W wiêkszoœci
przypadków elementy te mog¹ pracowaæ znacznie poza
obliczeniowy czas pracy co zwi¹zane jest z istnieniem
trwa³oœci resztkowej, której wyznaczenie umo¿liwiaj¹
próby pe³zania materia³u po d³ugotrwa³ej eksploatacji
w warunkach pe³zania.
Poni¿sze opracowanie jest kontynuacj¹ prac realizowanych w Zespole Badañ Materia³owych Urz¹dzeñ Energetycznych IM¯, których celem jest opracowywanie charakterystyk resztkowej wytrzyma³oœci na pe³zanie stali i sta-

Gatunek/Element

Czas pracy
[h]

L17HMF/Trójnik

105 000

Parametry pary
Temperatura [°C]

Ciœnienie
[MPa]

535

17,6

Wyniki badañ i dyskusja
Badania w³asnoœci wytrzyma³oœciowych
Badania w³asnoœci wytrzyma³oœciowych w próbie rozci¹gania w temperaturze pokojowej przeprowadzono
zgodnie z norm¹ PN-EN-10002-1+AC1 natomiast badania
wskaŸników wytrzyma³oœciowych w temperaturze podwy¿szonej odpowiadaj¹cej temperaturze dalszej pracy przeprowadzono zgodnie z norm¹ PN-EN-10002-5.
Wyniki badañ w³asnoœci wytrzyma³oœciowych materia³u
trójnika wykonanego z niskostopowego staliwa L17HMF
po d³ugotrwa³ej eksploatacji w warunkach pe³zania pokazano na rys. 1.

Tablica 2. Sk³ad chemiczny badanych trójnika
Table 2. Chemical composition of examined pipe tees
Ozn. próbki

Zawartoœæ pierwiastków [%]
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

V

PN-89/H-83157

0,15¸0,20

0,50¸0,80

0,30¸0,60

0,030

max.0,030

1,20¸1,50

-

0,90¸1,10

0,20¸0,30

1

0,18

0,69

0,33

0,018

0,015

1,29

0,050

1,04

0,31

70

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji...

Prace IM¯ 2 (2009)

Okreœlenie trwa³oœci resztkowej na podstawie
przyspieszonych prób pe³zania
Przyspieszone próby pe³zania wykonano na jednopróbkowych szeœciostanowiskowych maszynach do prób
pe³zania oraz wielopróbkowych maszynach do prób pe³zania produkcji IM¯ – IMP lub IM¯ ze zmodyfikowanym
uk³adem regulacji i pomiaru temperatury.
Uzyskane wyniki badañ pozwoli³y na wyznaczenie metod¹ ekstrapolacji wykreœlnej trwa³oœci resztkowej materia³u badanego trójnika dla naprê¿enia badania sb = 60
MPa, co przedstawiono graficznie w postaci zale¿noœci log
tr =f(Tb) na rys. 3. Wyniki przyspieszonych prób pe³zania
pozwoli³y na wyznaczenie rozporz¹dzalnej trwa³oœci
resztkowej dla parametrów roboczych dalszej eksploatacji
(pr, Tr), a te na oszacowanie czasu bezpiecznej pracy badanego elementu (tablica 3).
Rys. 1. Wyniki próby rozci¹gania próbek materia³u staliwa
L17HMF po 105 tys. godzin eksploatacji w warunkach pe³zania
Fig. 1. Results of tensile test of L17HMF cast-steel material
samples after 105,000 h service at creep conditions

Badania udarnoœci
Badania udarnoœci wykonano w zakresie temperatury
od -40 do 40°C, co mia³o na celu wyznaczenia temperatury
przejœcia w stan kruchy badanego materia³u. Zmianê
udarnoœci w zale¿noœci od temperatury badania z wyznaczonym progiem kruchoœci dla badanych materia³ów pokazano graficznie na rys. 2.

Rys. 2. Wyniki badañ progu kruchoœci dla materia³u trójnika
wykonanego z niskostopowego staliwa L17HMF po 105 tys.
godzin eksploatacji
Fig. 2. Results of NDT temperature tests for L17HMF lowalloy cast steel pipe tee material after 105,000 h service

Rys. 3. Wyniki skróconych prób pe³zania materia³u trójnika
wykonanego z niskostopowego staliwa L17HMF po 105 000
godzin eksploatacji w warunkach pe³zania
Fig. 3. Results of abridged creep tests of L17HMF low-alloy
cast steel pipe tee material after 105,000 h service at creep
conditions

Tablica 3. Prognozowana trwa³oœæ resztkowa dla trójnika po 105 000 godzin eksploatacji w warunkach pe³zania na podstawie
przyspieszonych prób pe³zania
Table 3. Forecasted residual life for pipe tee after 105,000 h service at creep conditions, based on accelerated creep tests
Element
Materia³

Trójnik instalacji pary œwie¿ej
L17HMF

Przyjête naprê¿enie
robocze ór [MPa]

60

Przyjêta temperatura
dalszej eksploatacji
Tr [ºC]

Oszacowana trwa³oœæ [h]
resztkowa

rozporz¹dzalna
resztkowa

535

500 000

275 000

540

380 000

209 000

545

300 000

165 000

550

200 000

110 000
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Rys. 4. Schemat zmian w obrazie struktury w powi¹zaniu ze stopniem wyczerpania dla staliwa L17HMF pracuj¹cego w warunkach
pe³zania
Fig. 4. Diagram of changes in structure image in relation to exhaustion degree for L17HMF cast steel operated at creep conditions

Opracowanie charakterystyk zmian struktury
w zale¿noœci od stopnia wyczerpania
Obraz struktury staliwa L17HMF materia³u trójnika po
105 000 godzin eksploatacji obserwowanej przy pomocy
mikroskopu œwietlnego na zg³adzie metalograficznym ró¿ni siê tylko nieznacznie od obrazu struktury materia³u
w stanie wyjœciowym. Istotn¹ ró¿nicê mo¿na dopiero
stwierdziæ w obrazie struktury obserwowanej w skaningowym mikroskopie elektronowym przy powiêkszeniach
1000 do 3000×. Ujawniony nieznaczny rozpad obszarów
bainitycznych objawia siê koagulacj¹ i wzrostem wielkoœci
wydzieleñ w tych obszarach i po granicach ziarn, gdzie wêgliki miejscami tworz¹ ³añcuszki wydzieleñ. Zaobserwowaæ mo¿na tak¿e zubo¿enie wewn¹trz ziarn ferrytu
w drobnodyspersyjne wydzielenia. Tworz¹ siê natomiast
w zamian wiêksze nierównomiernie rozmieszczone skoagulowane wydzielenia.
Przeprowadzone badania strukturalne staliwa L17HMF
pozwoli³y opracowaæ schemat zmian struktury w powi¹zaniu ze stopniem wyczerpania, który bêdzie weryfikowany
w przysz³oœci (rys. 4). Wykonane badania analizy sk³adu
fazowego wydzieleñ oraz dane literaturowe, pozwoli³y na
przypisanie poszczególnym stanom struktury sekwencji
zmian procesów wydzieleniowych wêglików.
Wnioski
l Wykonane badania materia³oznawcze wykaza³y niewielk¹ degradacjê materia³u badanego trójnika wykonanego ze staliwa L17HMF po 105 000 h eksploatacji
w warunkach pe³zania.
l Przeprowadzone przyspieszone próby pe³zania materia³u trójnika po 105 000 godzin eksploatacji, pozwoli³y
na wyznaczenie rozporz¹dzalnej trwa³oœci resztkowej

l

dla roboczych parametrów pracy dalszej eksploatacji.
Dla naprê¿enia roboczego 60 MPa i temperatury 535°C
oszacowana rozporz¹dzalna trwa³oœæ resztkowa wynosi ok. 275 000 godzin.
Uzyskane wyniki badañ strukturalnych staliwa
L17HMF po eksploatacji oraz po przeprowadzonych
próbach pe³zania, pozwoli³y stworzyæ bazê materia³ów
odniesienia w postaci obrazów struktury oraz charakterystyki pe³zaniowej, które bêd¹ wykorzystywane w ocenie stanu materia³u elementów wykonanych z niskostopowego staliwa L17HMF eksploatowanych w warunkach pe³zania.
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Certyfikacja materia³ów odniesienia
dla kontroli czystoœci superstopów niklu
i kobaltu
Przeprowadzono badania atestacyjne serii wzorców
IM¯ 180T – 186T maj¹ce na celu okreœlenie zawartoœci
pierwiastków traktowanych jako zanieczyszczenia wystêpuj¹ce w œladowych stê¿eniach. Wyznaczano zawartoœæ o³owiu, telluru, bizmutu, talu, srebra, cyny, magnezu,
ceru, selenu i hafnu. W badaniach atestacyjnych uczestniczy³o siedem laboratoriów. W wyniku badañ wyznaczono
atestowane zawartoœci wymienionych sk³adników
i opracowano certyfikaty wzorców.

Certification of reference materials for purity
control of nickel and cobalt superalloys
The certification tests of the series of the Institute for
Ferrous Metallurgy’s 180T - 186T standards were carried
out to determine the contents of elements treated as impurities occurring in trace concentrations. The contents of
lead, tellurium, bismuth, thallium, silver, tin, magnesium, cerium, selenium and hafnium were determined.
Seven laboratories participated in the certification tests.
As a result, certified contents of the above-mentioned components were determined and certificates of the standards
were developed.

Wprowadzenie
Wyprodukowana w latach 2005–2007 seria wzorców superstopów niklu i kobaltu stanowi materia³ do bie¿¹cej
kontroli produkcji wyrobów wytwarzanych z tych stopów.
Z uwagi na to, ¿e kontrola produkcji odlewów ze superstopów wymaga, obok oznaczania zawartoœci sk³adników
podstawowych, tak¿e okreœlania zawartoœci pierwiastków
traktowanych jako zanieczyszczenia wystêpuj¹ce w stê¿eniach na poziomie czêœci na bilion (ppb) postanowiono
rozszerzyæ zakres pierwiastków atestowanych w tych materia³ach. Oznaczanie tak ma³ych stê¿eñ wymaga stosowania specjalnych metod analizy i dlatego nie w³¹czono
pierwiastków œladowych do prowadzonych wczeœniej badañ atestacyjnych.
Materia³, zakres i metodyka badañ
Realizacjê pracy prowadzono w dwóch etapach.
W pierwszym etapie sprawdzono potencjalne mo¿liwoœci
oznaczania zawartoœci pierwiastków wystêpuj¹cych
w œladowych iloœciach przez laboratoria uczestnicz¹ce
w atestacji. W tym celu do laboratoriów, które zg³osi³y
chêæ wspó³pracy w badaniach miêdzylaboratoryjnych, ro-
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zes³ano próbkê testow¹ (stop niklu) celem sprawdzenia
lub opracowania w³asnej metodyki analizy. Na podstawie
przeprowadzonego rozpoznania wybrano dla poszczególnych pierwiastków dostêpne metody badawcze oraz laboratoria, które uczestniczy³y w badaniach miêdzylaboratoryjnych.
W drugim etapie przygotowane do badañ próbki zosta³y
przekazane do wybranych laboratoriów analitycznych celem oznaczenia zawartoœci o³owiu, telluru, bizmutu, talu,
srebra, cyny, magnezu, ceru, selenu i hafnu. Materia³y wiórowe przeznaczone na wzorce przygotowano na bazie serii wzorców superstopów IM¯ 180 – 186. Sprawdzony pod
wzglêdem jednorodnoœci, zwiórowany materia³ oczyszczono w rozpuszczalnikach organicznych, szczelnie zapakowano, oznakowano jednoznacznym kodem i rozes³ano do
laboratoriów uczestnicz¹cych w badaniach.
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami laboratoria wykonywa³y, dla ka¿dego badanego pierwiastka, po trzy niezale¿ne oznaczenia i przekaza³y do Instytutu wyniki bez przeprowadzenia jakiejkolwiek obróbki statystycznej (bez zaokr¹glenia lub wyznaczania wartoœci œredniej). W celu
ujednolicenia sposobu prezentacji wyników i unikniêcia
b³êdów zapisu, przygotowano komplet arkuszy podlegaj¹cych wype³nieniu przez wykonawcê analizy.
Poszczególne laboratoria przeprowadzi³y badania metod¹ emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem
w indukcyjnie sprzê¿onej plazmie (ICP), metod¹ absorpcji
atomowej z atomizacj¹ w kuwecie grafitowej (GF AAS),
metod¹ generowania wodorków oraz metod¹ spektrometrii mas po³¹czonej z wytwarzaniem jonów w indukcyjnie
sprzê¿onej plazmie (ICPMS).
Uzyskane wyniki poddano statystycznej weryfikacji,
wyznaczono atestowane wartoœci zawartoœci pierwiastków œladowych (tablica 1), a nastêpnie opracowano certyfikaty wzorców.
Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Przewodniku
ISO nr 31 w certyfikatach zamieszczono informacje na temat wyników analiz certyfikacyjnych, metod analitycznych wykorzystanych do wykonania tych oznaczeñ, zestawienie instytucji, których laboratoria uczestniczy³y w certyfikacji. Za³o¿ono, ¿e wzorzec bêdzie konfekcjonowany
w opakowaniach zawieraj¹cych po 50 g wzorca.
Podsumowanie
Przeprowadzono badania atestacyjne wzorców IM¯
180T – 186T pod k¹tem zawartoœci zanieczyszczeñ. W wyniku badañ okreœlono we wzorcach zawartoœæ o³owiu, telluru, bizmutu, talu, srebra, cyny, magnezu, ceru, selenu
i hafnu. Badania prowadzone by³y w siedmiu laboratoriach.

Tablica 1. Atestowane zawartoœci pierwiastków œladowych w wzorcach IM¯ 180T - 186T
Table 1. Certified contents of trace elements in the Institute for Ferrous Metallurgy’s standards 180T - 186T
Wzorzec

Bi
ppm

Pb
ppm

Se
ppm

Te
ppm

Ag
ppm

Tl
ppm

Mg
ppm

Sn
ppm

Hf
ppm

180 T

0,07

0,3

0,9

0,3

0,1

0,2

-

-

-

181 T

0,07

0,06

0,7

(0,1)

0,15

(0,02)

38

2

-

182 T

0,03

0,23

0,5

0,03

(0,1)

(0,01)

42

2,6

15

183 T

-

(0,06)

0,17

-

(<0,1)

-

60

3

50

184 T

0,012

0,8

0,7

(0,16)

0,15

(0,05)

67

2,3

5

185 T

(0,15)

1,3

-

-

0,13

-

4,3

0,7

(0,8)

186 T

0,08

(0,1)

0,2

0,015

0,1

(0,02)

14

1

4
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Rozwój metodyki i oprzyrz¹dowania
aparatury badawczej do analiz
strukturalnych
Celem pracy by³ opis metodyk badawczych i rozwoju
oprzyrz¹dowania aparatury badawczej w Laboratorium
Badañ W³aœciwoœci i Struktury Materia³ów. W ramach
pracy zaprojektowano i uruchomiono stanowisko do polerowania elektrolitycznego metod¹ JET zg³adów metalograficznych, opracowano metodykê przygotowywania
zg³adów z metali nie¿elaznych do badañ na mikroskopie
skaningowym Inspect F z wykorzystaniem EBSD, opracowano metodykê badañ z cienkich folii z wykorzystaniem
detektora STEM na mikroskopie skaningowym. Zmodernizowano tak¿e sposób mocowania drutów ¿ebrowanych
w próbach zmêczeniowych. Przeprowadzone dzia³ania
pozwoli³y na zwiêkszenie oferty badawczej Instytutu
oraz rozszerzyæ zakres wykorzystania aparatury w pracach badawczych.

Development of methodology and instrumentation
of research equipment for structural analyses
The purpose of the work was to describe the research
methodologies and development of research equipment instrumentation at the Materials Properties and Structure
Laboratory. As a part of the work the stand for electrolytic
polishing of metallographic microsections by JET method
was designed and started, methodology for preparation of
non-ferrous metals for testing on Inspect F scanning
microscope using EBSD was developed and methodology
for examinations of thin foils on scanning microscope
using STEM detector was developed. In addition, the way
of fastening ribbed wires for fatigue tests was modernised. These activities allowed the Institute’s research offer
to be extended and the range of the equipment application
in the research works to be increased.

Wstêp
Rozwój Laboratorium Badañ W³aœciwoœci i Struktury
Materia³ów Instytutu wi¹¿e siê z unowoczeœnianiem
urz¹dzeñ badawczych, jak równie¿ wprowadzaniem nowych metodyk badawczych. Zakupiony w roku 2007 elektronowy mikroskop skaningowy Inspect F wyposa¿ony
w detektory EDS, WDS, EBSD i STEM, umo¿liwi³ opracowanie wielu nowych metodyk badawczych jak i dopraco-
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wanie metodyk ju¿ istniej¹cych stosowanych na starszym
mikroskopie skaningowym. W roku 2007 opracowano metodyki badawcze dla badañ stali z u¿yciem detektorów
EBSD [1], EDS i WDS [2]. Dla przygotowania próbek do badañ z wykorzystaniem EBSD stosowana jest œcieniarka
PECS model 682 firmy Gatan. Jednak¿e uzyskiwana wielkoœæ powierzchni do badañ jest stosunkowo niewielka [3].
W ramach niniejszej pracy postawiono nastêpuj¹ce cele
zwi¹zane z rozszerzeniem mo¿liwoœci badawczych mikroskopu skaningowego Inspect F.
l Zaprojektowanie, wykonanie i wdro¿enie stanowiska do
elektrolitycznego polerowania i trawienia zg³adów metalograficznych o powierzchni do 1200 mm2.
l Dobór warunków pracy œcieniarki PECS dla uzyskania
próbek ze stopu Al i Cu do badañ za pomoc¹ mikroskopu
skaningowym z wykorzystaniem EBSD,
l Opracowanie metodyki badañ metali z u¿yciem detektora STEM.
W ramach pracy przeprowadzono równie¿ modernizacjê sposobu mocowania prêtów ¿ebrowanych w próbach
zmêczeniowych, gdy¿ by³y z tym k³opoty – zw³aszcza dla
prêtów o du¿ych œrednicach.
Zaprojektowanie, wykonanie i wdro¿enie
stanowiska do elektrolitycznego polerowania
i trawienia zg³adów metalograficznych
o powierzchni do 1200 mm2
Wdro¿enie w IM¯ metodyki badañ próbek za pomoc¹ mikroskopu skaningowego INSPECT F przy u¿yciu detektora EBSD wymaga uzyskiwania dobrej jakoœci powierzchni
próbek do badañ. Dotychczas stosowana metoda przygotowania próbek nie pozwala³a na uzyskanie wystarczaj¹cych obrazów przy u¿yciu detektora EBSD. Technika zanurzeniowa sprzyja powstawaniu na powierzchni próbek
warstewki nalotowej, natomiast w technice strumieniowej
– silny strumieñ elektrolitu usuwa tworz¹ce siê warstwy.
Dlatego skonstruowano urz¹dzenie wykorzystuj¹ce technikê strumieniow¹ do polerowania zg³adów, stanowisko to
przedstawiono na rys. 1.
Opracowanie metodyki przygotowania próbek z Al
i Cu do badañ na mikroskopie skaningowym
wyposa¿onym w EBSD
Dla próbek z glinu i jego stopów polerowanie jonowe prowadzone jest przez dwie godziny przy napiêciu na dziale

Rys. 1. Urz¹dzenie wykorzystuj¹ce technikê „jet” z zamkniêtym obiegiem elektrolitu: 1-zasilacz, 2-dysza mosiê¿na, 3-próbka w
uchwycie teflonowym
Fig. 1. Device using ”jet” technique with closed electrolyte cycle: 1 – feeder, 2 – brass nozzle, 3 – sample in Teflon holder

74

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji...

3,5 keV, co daje pr¹d oko³o 120 mA. Stosowany jest ruch obrotowy wokó³ osi Z (prostopadle do powierzchni próbki)
oraz ruch wahad³owy na p³aszczyŸnie próbki.
Dla próbek z miedzi i jej stopów polerowanie jonowe prowadzone jest przez jedn¹ godzinê przy napiêciu na dziale
2,5 keV, co daje pr¹d 100 mA. Konieczne s¹ ruchy próbki
jak opisano wy¿ej.
Próbka po polerowaniu jonowym jest gotowa do badañ
i umieszczana w komorze preparatowego mikroskopu. Po
pochyleniu powierzchni próbki o k¹t 72° do osi wi¹zki

Rys. 2. Detektor STEM. Stolik detektora z oznaczonymi cyframi 1 do 8 punktami badawczymi
Fig. 2. STEM detector. Detector table with testing points
marked from 1 to 8

Prace IM¯ 2 (2009)

i wprowadzeniu ekraniku fosforowego mo¿liwa jest rejestracja dyfrakcji linii Kikuchiego za pomoc¹ oprogramowania.
Opracowanie metodyki badañ cienkich folii
na skaningowym mikroskopie elektronowym
z wykorzystaniem detektora STEM
Elektronowy mikroskop skaningowy INSPECT F wyposa¿ony jest w przystawkê STEM – detektor wi¹zki przechodz¹cej. Pozwala to na prowadzenie badañ z cienkimi
próbkami, przez które przechodzi wi¹zka elektronów. Na
rys. 2 zamieszczono wygl¹d detektora STEM. Jego budowa
pozwala na jednoczesne umieszczenie na stoliku detektora i przeprowadzenie badañ dla 8 próbek.
Detektor jest dwustrefowy, co dla dwóch próbek umieszczonych na stoliku w punktach o oznaczeniu 1 i 5 pozwala
na obserwacjê w „jasnym i ciemnym polu widzenia”. Dla
pozosta³ych próbek umieszczonych na stoliku obserwacja
prowadzona jest tylko w „jasnym polu widzenia”.
Najczêœciej badania z wykorzystaniem wi¹zki przechodz¹cej prowadzone s¹ na cienkich foliach wykonanych
z metali przewodz¹cych. W warunkach laboratorium cienkie folie uzyskuje siê na œcieniarce strumieniowej typu
„jet” Tenupol - 3 firmy Struers. Po umieszczeniu cienkiej
foli na stoliku detektora w wybranym punkcie badawczym,
zostaje on umieszczony w komorze preparatowej mikroskopu. Po w³o¿eniu koñcówki do portu wewn¹trz komory
preparatowej, mo¿liwe jest prowadzenie obserwacji
w wi¹zce przechodz¹cej.

Rys. 3. Mapy struktury stali bainitycznej uzyskane w wyniku analizy EBSD na zg³adzie polerowanym elektrolitycznie
(z lekkim podtrawieniem elektrolitycznym)
Fig. 3. Maps of bainitic steel structure obtained as a result of EBSD analysis on electrolytically polished microsection
(with slight electrolytic pre-etching)

Prace IM¯ 2 (2009)

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji...

a)
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b)

Rys. 4. Replika z naniesion¹ cz¹stk¹ krzemionki z nanocz¹stkami srebra: a) obraz uzyskany za pomoc¹ detektora SE, b) obraz
uzyskany za pomoc¹ detektora STEM
Fig. 4. Replica with applied particle of silica with silver nanoparticles: a) image obtained by SE detector, b) image obtained
by STEM detector

Modernizacja sposobu mocowania prêtów
¿ebrowanych w próbach zmêczeniowych
W badaniach zmêczeniowych istotny wp³yw na prawid³owoœæ pomiaru liczby cykli do pêkniêcia wywiera zamocowanie próbki, szczególnie, gdy jest ona w postaci gotowego wyrobu np. prêty zbrojeniowe. Mocowanie próbki
powinno byæ osiowe a uchwyty nie mog¹ wywieraæ niepo¿¹danego wp³ywu na próbkê np. zgniot lub ostrych
wciêæ. Poniewa¿ w Instytucie prowadzone s¹ badania prêtów zbrojeniowych, w których zaplanowano badania zmêczeniowe, podjêto rozwi¹zanie problemu poprawnego mocowania próbki. Badaniami takimi prêtów zainteresowani
równie¿ s¹ ich producenci np. CMC Zawiercie S.A. i Ferrostal £abêdy.
W oparciu o w³asne doœwiadczenia w przygotowaniu
prêta do badañ zmêczeniowych postanowiono, ¿e przed
zaciœniêciem oporu na prêt zostanie wprowadzona utwardzaj¹ca siê masa plastyczna. Zastosowano masê o nazwie
METALIX S. Zwiêkszono i splantowano w specjalnym
uchwycie tokarki powierzchniê styku czêœci oporowej
z p³yt¹.
Wyniki badañ
Dzia³anie prototypowego urz¹dzenia do polerowania
zg³adów metod¹ „jet” sprawdzono przez wykonanie
zg³adu próbek stali i miedzi i zbadanie struktury na mikroskopie skaningowym Inspect F za pomoc¹ analizatora
EBSD. Wykonano te¿ zg³ady ze stopów glinu i stopów miedzi za pomoc¹ œcieniarki jonowej PECS i zbadano za pomoc¹ analizatora EBSD w mikroskopie skaningowym.
Z u¿yciem detektora STEM przeprowadzono badania na
cienkich foliach ze stopów Al i replikach.
Na rys. 3 zamieszczono przyk³adowe wyniki badañ
struktury stali bainitycznej uzyskane z u¿yciem detektora
EBSD na zg³adzie polerowanym elektrolitycznie (z lekkim
podtrawieniem elektrolitycznym) – mapa rozk³adu ziaren.
Na rys. 4 dla porównania zamieszczono obraz cz¹stki
uzyskany za pomoc¹ detektora SE i detektora STEM w mikroskopie skaningowym Inspect F.

Natomiast w wyniku modernizacji mocowania prêtów
uda³o siê uzyskaæ przekroczenie liczby cykli 2 × 106 cykli
wymaganej przez normê dla prêtów.

Podsumowanie
Przeprowadzone dzia³ania modernizacyjne pozwoli³y
na rozszerzenie zakresu badawczego dla mikroskopu skaningowego Inspect F wyposa¿onego w analizator EBSD.
W wyniku opracowania i skonstruowania stanowiska do
polerowania elektrolitycznego du¿ych powierzchni mo¿liwe bêdzie wykonywanie badañ dla du¿ych powierzchni,
a po opracowaniu metodyki pracy œcieniarki jonowej, badania orientacji mog¹ byæ prowadzone równie¿ dla metali
i stopów nie¿elaznych.
Rozszerzenie zakresu badawczego mikroskopu skaningowego Inspect F uzyskano tak¿e poprzez opracowanie
metodyki badañ za pomoc¹ detektora STEM.
Modernizacja sposobu mocowania próbek zmêczeniowych zwiêkszy³a mo¿liwoœci badawcze Laboratorium Badañ W³aœciwoœci i Struktury Materia³ów o badania prêtów
¿ebrowanych dla du¿ej liczby cykli zmêczeniowych i du¿ej
gruboœci prêta.
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Zastosowanie teorii modelowania
ekonometrycznego gospodarki opartej
na wiedzy do analizy wzrostu
w sektorach przemys³u
Celem pracy jest stworzenie podstaw, niezbêdnych do
prowadzenia badañ empirycznych, w dziedzinie nowej
teorii wzrostu gospodarczego. Wiêkszoœæ prac w ostatnim
okresie w tej dziedzinie jest skoncentrowana na analizie
wp³ywu dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej na wzrost
gospodarczy, czêsto z perspektywy ewolucyjnej teorii J.A.
Schumpetera. Jest to rozpatrywanie zjawiska wzrostu od
strony poda¿owej z uwzglêdnieniem otwartoœci gospodarki, a wiêc wymiany handlowej. Jednoczeœnie rozwijane s¹ badania nad wp³ywem kapita³u ludzkiego na
wzrost gospodarczy oraz transferu wiedzy i technologii
pomiêdzy obiektami gospodarczymi.

Use of theory of econometric modelling
of knowledge-based economy for analysis
of growth in manufacturing sectors
The objective of the work is to form the basis necessary
for conducting empirical research in the field of the new
theory of economic growth. In the recent time, most works
in this field have focused on the analysis of R&D activity
impact on the economic growth, frequently from the perspective of the evolutionary theory by J.A. Schumpeter. It
is investigating the growth effect from the supply side, taking into consideration the economy openness, that is to
say trade exchange. Concurrently, the research into the influence of human capital on the economic growth and of
knowledge and technologies transfer among the economic
subjects is being developed.

Wstêp
Poruszana problematyka zosta³a skoncentrowana na
pomiarze i analizie wzrostu produktywnoœci, który mo¿e
byæ rozpatrywany na poziomie makro czyli wysoko zagregowanym lub na poziomie mniej zagregowanym sektorów
przemys³u. Problematyka ta jest przedmiotem badañ
OECD, gdzie zosta³ opracowany podrêcznik [1]:
„Measuring Productivity,
measurement of aggregate and industry –
level productivity growth”,
dostêpny w Internecie. W zwi¹zku z tym niniejsze opracowanie s³u¿y jedynie zarysowaniu g³ównych problemów
i stworzeniu podstaw do prowadzenia dalszych analiz
przez Instytut Metalurgii ¯elaza.
Poszukiwanie Ÿróde³ wzrostu produktywnoœci wydaje
siê byæ problemem istotnym, zarówno dla instytucji rz¹dowych jak i poszczególnych przedsiêbiorstw. W zwi¹zku
z tym istnieje zapotrzebowanie na bie¿¹c¹, podlegaj¹c¹
ci¹g³ej aktualizacji, coraz bardziej pog³êbian¹ i obiektywn¹, analizê tego zagadnienia [2].
Materia³, zakres i metodyka badañ
W modelowaniu produkcji mo¿na zaobserwowaæ tendencjê do bardziej kompletnego i precyzyjnego pomiaru
nak³adów. Wzrost jest w tym przypadku uzale¿niony od inwestycji w nieklasyczne czynniki produkcji, które wynikaj¹ zarówno z polityki pañstwa, jak i decyzji podmiotów
mikroekonomicznych. Do badania tego zagadnienia s³u¿y
rozszerzona funkcja produkcji Cobba-Douglasa [3]:
X t = AtW ( AtL Lt )1 -b( AtK K t )b
L
t

A

– zasób kapita³u ludzkiego ucieleœnionego
w pracy,

(1)
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AtK – zasób wiedzy naukowo-technicznej ucieleœnionej w kapitale rzeczowym (œrodkach
trwa³ych), wi¹zany np. z liczb¹ patentów,
albo nak³adami na dzia³alnoœæ badawczorozwojow¹,
AtW – „resztowa” ³¹czna produktywnoœæ czynników
produkcji bêd¹ca wynikiem np. doskonalenia
umiejêtnoœci pracownika w procesie
produkcji.
Aktualne tendencje modelowania procesu produkcyjnego, to:
– rola kapita³u ludzkiego we wzroœcie gospodarczym,
– rola nak³adów na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹
(B+R),
– konwergencja (zbli¿anie siê obiektów mniej rozwiniêtych do bardziej rozwiniêtych),
– rola wydatków rz¹dowych i inflacji,
– rola kapita³u spo³ecznego.
Stopniowe uchylanie za³o¿eñ przyjmowanych w klasycznej teorii funkcji produkcji, doprowadzi³o równie¿ do
rozwi¹zania nastêpuj¹cych zagadnieñ:
– nierównowagi czynników produkcji czyli problemu
„w¹skich garde³”,
– deprecjacji œrodków trwa³ych,
– szacowania efektów prywatyzacji.
Analizê danych statystycznych przeprowadzono dla 23
sektorów przemys³u zgodnie z PKD. ród³em danych by³y
Roczniki Statystyczne Przemys³u, publikowane przez
G³ówny Urz¹d Statystyczny. Pierwszym analizowanym rokiem by³ rok 1997, a ostatnim rok 2006. Daje to 23 sektory
w ci¹gu 10 lat, czyli 230 danych dla ka¿dej z analizowanych zmiennych.
Wyniki i ich dyskusja
W opracowaniu oszacowano miêdzy innymi parametry
funkcji postaci:
æK ö
æY ö
ln ç t ÷ = ln( A) + gt + a ln ç t ÷
è Lt ø
è Lt ø

(2)

Yt – wartoœæ dodana brutto w roku t
(t =1997, 1998,…, 2006),
Lt – nak³ady pracy (wyra¿one w tys. pracuj¹cych)
w roku t (t=1997, 1998,…, 2006),

Rys. 1. Wartoœæ oszacowanego parametru mierz¹cego elastycznoœæ wydajnoœci pracy wzglêdem technicznego uzbrojenia pracy w poszczególnych latach (dane w cenach sta³ych
z roku 1995)
Fig. 1. Value of estimated parameter to measure flexibility
of productivity with regard to work utilities in individual
years (data on fixed prices in 1995)
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Tablica 1. Parametry funkcji oszacowane dla poszczególnych sektorów przemys³u
Table 1. Function parameters evaluated for individual manufacturing sectors
Œrednie b³êdy szacunku

Parametry
t

ln(K/L)

const.

t

ln(K/L)

const.

-0,035

0,571

2,404

0,025

0,269

1,028

Produkcja art. Spo¿ywczych i napojów

0,050

-0,248

4,624

0,036

0,595

2,396

Produkcja drewna i wyrobów z drewna

0,020

0,347

2,390

0,015

0,287

1,144

Produkcja instrumentów medycznych

0,080

-2,403

12,818

0,042

1,705

6,230

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

0,153

-1,377

12,605

0,182

2,298

13,677

Produkcja masy w³óknistej oraz papieru

0,002

1,526

-3,916

0,018

0,386

1,960

Produkcja maszyn biurowych i komputerów

0,047

0,021

4,253

0,034

0,233

0,959

Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej

0,051

-0,064

3,742

0,012

0,477

1,945

Produkcja maszyn i urz¹dzeñ

0,079

0,145

2,618

0,006

0,211

0,829

Produkcja mebli

-0,044

0,979

0,561

0,018

0,313

0,969

Produkcja metali

0,096

-1,169

9,113

0,024

0,533

2,759

Produkcja odzie¿y i wyrobów futrzarskich

0,016

0,248

2,463

0,020

0,588

1,393

Produkcja pojazdów samochodowych

0,114

-0,042

3,357

0,035

0,317

1,395

Produkcja pozosta³ego sprzêtu transportowego

0,022

-1,144

7,931

0,022

1,834

7,380

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich

0,030

0,914

0,314

0,017

0,427

1,273

Produkcja sprzêtu i urz¹dzeñ radiowych

-0,025

0,705

1,194

0,023

0,299

1,226

Produkcja wyrobów chemicznych

0,039

0,633

0,650

0,007

0,154

0,765

Produkcja wyrobów gumowych

-0,041

1,183

-0,989

0,014

0,254

1,072

Produkcja wyrobów tytoniowych

0,434

-3,038

17,899

0,153

1,206

5,509

Produkcja wyrobów z metali

0,028

0,394

2,354

0,024

0,619

2,227

Produkcja wyrobów z pozosta³ych surowców niemetalicznych

0,016

0,553

1,315

0,027

0,274

1,156

Przetwarzanie odpadów

0,041

0,499

2,068

0,027

0,615

2,532

W³ókiennictwo

0,063

0,206

2,175

0,014

0,631

2,460

Dzia³alnoœæ wydawnicza

Kt – nak³ady kapita³u rzeczowego (mierzone
wartoœci¹ brutto œrodków trwa³ych w tys. z³,
w cenach sta³ych z roku 1995), w roku t
(t = 1997,1998,…, 2006),
Aegt > 0 – ³¹czna produktywnoœæ czynników produkcji
w roku t (t = 1997,1998,…, 2006), definiowana
jako produkt, który móg³ byæ wytworzony
z jednostkowych nak³adów Kt i Lt w roku t,
która mierzy poziom zaawansowania technologicznego sektora gospodarki.
t – trend czasowy przyjmuj¹cy wartoœci t = 1,2,
…, 10 w kolejnych, analizowanych latach,
g – stopa postêpu technicznego w sensie J.R.
Hicksa, bêd¹ca stop¹ wzrostu ³¹cznej
produktywnoœci czynników produkcji (stopa
wzrostu produktu, któr¹ uzyska³by sektor
gospodarki przy sta³ych nak³adach kapita³u
rzeczowego oraz przy sta³ych nak³adach
pracy).
a(0; 1) – elastycznoœæ wydajnoœci pracy wzglêdem
technicznego uzbrojenia pracy.
W opracowaniu oszacowano kilka rodzajów relacji pomiêdzy wydajnoœci¹ pracy, a technicznym uzbrojeniem
pracy. Na podstawie danych przekrojowych na przyk³ad
(dla i-tego sektora), dla ka¿dego analizowanego roku
oszacowano parametry funkcji nastêpuj¹cej postaci:

æK ö
æY ö
ln ç it ÷ = constt + a t ln ç it ÷
è Lit ø
è Lit ø

(3)

Na rysunku 1 przedstawiono przebieg parametru
stoj¹cego przy zmiennej mierz¹cej techniczne uzbrojenie
pracy.
Parametry funkcji wydajnoœci pracy oszacowanej
wczeœniej dla zmiennych zagregowanych, oszacowano
równie¿ dla poszczególnych sektorów. Wyniki przedstawiono w tablicy 1.
Wnioski
W przypadku przemys³u produkcji metali, zidentyfikowano bardzo pozytywne zjawiska na tle innych sektorów
przemys³u. Przede wszystkim znacznie zwiêkszy³a siê wydajnoœæ pracy. Oprócz dzia³añ restrukturyzacyjnych na
podniesienie tego wskaŸnika wp³yw mia³ niew¹tpliwie
handel zagraniczny. Wydajnoœæ pracy w roku 2006 by³a
jedn¹ z najwy¿szych wœród analizowanych sektorów. Niestety, podobnie jak w przypadku wiêkszoœci sektorów
przemys³u, wielkoœæ wydatków na dzia³alnoœæ B+R,
w analizowanym okresie spad³a. Równie¿ struktura zatrudnienia w tej sferze gospodarki wymaga wprowadzenia
dzia³añ koryguj¹cych. Otwarte pozostaje pytanie, czy polskie sektory przemys³u, wywodz¹ce siê z gospodarki socjalistycznej, s¹ w stanie rozwijaæ siê dziêki wewnêtrznym
dzia³aniom, tak jak ma to miejsce w przypadku produkcji
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maszyn biurowych i komputerów? Czy te¿, rozwój mo¿liwy
jest jedynie dziêki ingerencji zewnêtrznej, tak jak mia³o to
miejsce w przypadku polskiego hutnictwa?
LITERATURA
1. OECD (2001), „Measuring productivity, OECD Manual, Measurement of aggregate and industry level productivity growth”,
www. sourceoecd.org
2. Welfe W. red. (2007), „Gospodarka oparta na wiedzy”, PWE,
Warszawa 2007
3. Sztaudynger J.J. (2003), „Modyfikacje funkcji produkcji i wydajnoœci pracy z zastosowaniami”, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ 2003.

Wojciech Szulc

Analiza porównawcza zapisów prawnych
w odniesieniu do pomocy publicznej dla
sektora stalowego w prawie Unii
Europejskiej i w prawie polskim
Przeprowadzono analizê porównawcz¹ prawa unijnego i polskiego w odniesieniu do pomocy publicznej dla
sektora stalowego i na tej podstawie podjêto próbê odpowiedzi, czy pomoc publiczna dla sektora hutnictwa ¿elaza
i stali udzielana na zasadach ogólnych jest dopuszczalna
od roku 2004.

Comparative analysis of legal regulations
with regard to state aid for steelmaking sector
in the European Union and Polish law
The comparative analysis of the European Union and
Polish law with regard to the public aid for the steelmaking sector was carried out and an attempt to answer the
question whether the public aid for the steel sector is in
line with general principles has been permissible since
2004 was made.

Wstêp
W protokole nr 8 Traktatu o Przyst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej znajduj¹ siê dwa nastêpuj¹ce stwierdzenia:
l Art. 1: Nie naruszaj¹c postanowieñ artyku³u 87 i 88
Traktatu WE, pomoc pañstwa udzielan¹ przez Polskê
dla celów restrukturyzacji na rzecz okreœlonych czêœci
polskiego hutnictwa uznaje siê za zgodn¹ ze wspólnym
rynkiem, pod warunkiem, i¿ ¿adna pomoc pañstwa dla
celów restrukturyzacji nie zostanie wyp³acona na
rzecz polskiego hutnictwa po dniu przyst¹pienia
(Notwithstanding Articles 87 and 88 of the EC Treaty,
State aid granted by Poland for restructuring purposes to specified parts of the Polish steel industry
shall be deemed to be compatible with the common
market provided that no State aid for restructuring is to be paid to the Polish steel industry
after the date of accession);
l Art. 6: …. Polska nie udzieli ¿adnej dodatkowej pomocy pañstwa na cele restrukturyzacji na rzecz polskiego hutnictwa (No further State aid shall be
granted by Poland for restructuring purposes to
the Polish steel industry).
Powy¿sze zapisy, m.in. spowodowa³y w¹tpliwoœci czy
pomoc publiczna dla sektora hutnictwa ¿elaza i stali
udzielana na zasadach ogólnych jest dopuszczalna od
roku 2004. Niniejsza analiza porównawcza z za³o¿enia po-
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winna byæ przyczynkiem do udzielenia odpowiedzi na to
pytanie.
Praca obejmuje:
– analizê historyczn¹ dokumentów Unii Europejskiej
i Wspólnot Europejskich w zakresie pomocy publicznej
dla sektora stalowego do roku 2007,
– analizê obowi¹zuj¹cych dokumentów prawnych Unii
Europejskiej w zakresie pomocy publicznej dla sektora
stalowego,
– analizê obowi¹zuj¹cych w Polsce dokumentów prawnych w zakresie pomocy publicznej dla sektora stalowego,
– analizê porównawcz¹ prawa unijnego i polskiego w zakresie pomocy publicznej dla sektora stalowego.
W raporcie omówiono jedynie te formy pomocy publicznej, które mog¹ byæ wykorzystywane w sektorze hutnictwa ¿elaza i stali, s¹ zabronione do wykorzystania w tym
sektorze lub s¹ zwi¹zane poœrednio z pomoc¹ w tym sektorze.
Zakres
W pracy przeanalizowano unijne i krajowe, obowi¹zuj¹ce akty prawne, w których odniesiono siê do pomocy publicznej dla sektora stalowego w sposób jednoznaczny, tj. formy pomocy publicznej, które mog¹ byæ wykorzystywane w sektorze hutnictwa ¿elaza i stali, s¹ zabronione
do wykorzystania w tym sektorze lub s¹ zwi¹zane poœrednio z pomoc¹ w tym sektorze:
l akty prawne Unii Europejskiej w zakresie pomocy
publicznej dla sektora stalowego:
– ogólne rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czeñ blokowych (GBER),
– pomoc na zmianê klimatu i inne rodzaje ochrony œrodowiska,
– pomoc na badania, rozwój i innowacje,
– pomoc regionalna,
– pomoc w celu ratowania i restrukturyzacji zagro¿onych przedsiêbiorstw,
– pomoc dla ma³ych œrednich przedsiêbiorstw (MŒP),
– pomoc w zakresie zatrudnienia,
– pomoc szkoleniowa,
– pomoc na zapewnienie kapita³u podwy¿szonego ryzyka,
– pomoc na sprzeda¿ gruntów i budynków przez w³adze
publiczne,
– pomoc na us³ugi œwiadczone w ogólnym interesie
gospodarczym,
– pomoc na gwarancje,
– zasada de minimis,
l krajowe akty prawne w zakresie pomocy publicznej dla
sektora stalowego:
– prawo ogólne,
– pomoc na ochronê œrodowiska,
– pomoc na badania, rozwój i innowacje,
– pomoc regionalna,
– pomoc w celu ratowania i restrukturyzacji zagro¿onych przedsiêbiorstw,
– pomoc dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP),
– pomoc w zakresie zatrudnienia,
– pomoc szkoleniowa,
– zasada de minimis,
– inne formy pomocy.
Wyniki i ich dyskusja
Traktat Paryski, ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê
Wêgla i Stali, podpisany 18 kwietnia 1951 roku na 50 lat
i obowi¹zuj¹cy od 23 lipca 1952 roku, przewidywa³ zakaz
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stosowania pomocy publicznej. Niezale¿nie od tych zapisów sektor stalowy by³ jednym z najbardziej dotowanych
przemys³ów w krajach Wspólnot Europejskich. Sumaryczna wielkoœæ pomocy publicznej od roku 1980, udzielona
w postaci dotacji, subsydiów, dop³at, ulg i innych form
przekroczy³a w hutnictwie europejskim objêtych ww. regulacjami kwotê 57 mld .
Wspólnota znalaz³a siê w sytuacji, w której musia³a zredukowaæ wysoki poziom nieakceptowanej pomocy publicznej, wprowadzaj¹c skuteczne mechanizmy kontrolne. Korzystaj¹c z zapisu Art. 95 Traktatu Paryskiego, stworzy³a
w³aœciwe mechanizmy w postaci tzw. kodeksów stalowych
(Steel Aid Codes), obowi¹zuj¹cych od lutego 1980 roku do
wygaœniêcia Traktatu Paryskiego, tj. do 22 lipca 2002
roku.
Kodeksy stalowe odegra³y bardzo istotn¹ rolê w restrukturyzacji sektora stalowego w krajach wspólnotowych. Pomoc publiczna udzielona sektorowi zaowocowa³a m.in. redukcj¹ zdolnoœci produkcyjnych o ponad 50 mln ton/rok.
Zrestrukturyzowano hutnictwo m.in. w Wielkiej Brytanii,
W³oszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii.
Kolejne „wydania” kodeksów stalowych stawa³y siê coraz bardziej restrykcyjne. W pierwszym i drugim kodeksie
dopuszczalna by³a pomoc na dzia³alnoœæ operacyjn¹, ratowanie przedsiêbiorstw oraz inwestycje. Od trzeciego kodeksu wprowadzono dopuszczalnoœæ pomocy na badania
i rozwój oraz ochronê œrodowiska, zaczêto natomiast
ograniczaæ pomoc na inwestycjê. Pomoc na badania i rozwój od pi¹tego kodeksu, a pomoc na ochronê œrodowiska
od szóstego podlegaj¹ ogólnym przepisom wspólnotowym
w tym zakresie. Pomoc publiczna na likwidacjê by³a dopuszczalna we wszystkich kodeksach stalowych.
Po wygaœniêciu Traktatu Paryskiego 22 lipca 2002 roku,
g³ównym aktem prawnym reguluj¹cym udzielanie pomocy
publicznej dla sektora stalowego sta³ siê Traktat o Wspólnocie Europejskiej (TWE) w artyku³ach 87–89. Niezale¿nie
od faktu, ¿e w TWE znajduj¹ siê powy¿sze zapisy, reguluj¹ce zagadnienia pomocy publicznej, Komisja wyda³a dokument Communication from the Commission concerning certain aspects of the treatment of competition cases resulting from the expiry of the ECSC Treaty, w którym precyzuje politykê m.in. w odniesieniu do zagadnieñ
pomocy publicznej w sektorze stalowym.
Obecna forma i zakres prawa wspólnotowego w odniesieniu do pomocy publicznej jest wynikiem kompleksowej
reformy zasad i procedur udzielania i oceny pomocy pañstwa. Obowi¹zuj¹cy system prawny przewiduje, ¿e
wy³¹czne kompetencje w zakresie stwierdzenia czy wystêpuje pomoc publiczna oraz okreœlenia zgodnoœci pomocy
publicznej z regu³ami wspólnego rynku ma Komisja Europejska. Jest to zgodne z zasad¹, ¿e pomoc pañstwa jest
niezgodna ze wspólnym rynkiem, która jednoczeœnie dopuszcza udzielenie takiej pomocy w wyj¹tkowych okolicznoœciach.
Z Artyku³u 87 ust. 3 TWE wywodzi siê trzy podstawowe
kategorie pomocy publicznej:
– pomoc sektorowa – dla sektorów wra¿liwych i podatnych na koniunkturê gospodarcz¹ (np. przemys³ górniczy, hutniczy, w³ókienniczy, stoczniowy, motoryzacyjny);
– pomoc regionalna – na realizacjê nowych inwestycji
w celu zmniejszenia dysproporcji w rozwoju spo³ecznogospodarczym pomiêdzy poszczególnymi regionami;
– pomoc horyzontalna – na restrukturyzacjê, ochronê œrodowiska, badania i rozwój, zatrudnienie oraz rozwój
MSP.
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System prawny zarówno wspólnotowy jak i krajowy
uwzglêdnia wszystkie powy¿ej wymienione kategorie pomocy publicznej.
Podsumowanie
Prawo unijne w odniesieniu do pomocy publicznej,
wskutek wprowadzanej reformy, ujête jest w kilkunastu
aktach prawnych ró¿nej rangi. Prawo polskie w tym zakresie ujête jest w kilkudziesiêciu aktach prawnych w randze
ustaw oraz rozporz¹dzeñ Rady Ministrów b¹dŸ ministrów
w³aœciwych do spraw bran¿owych (np. gospodarki, skarbu, rozwoju regionalnego).
G³ówne obszary, w których dopuszczalne jest udzielanie
pomocy publicznej jako zgodnej ze wspólnym rynkiem lub
dla których uznaje siê, ¿e udzielana pomoc nie jest pomoc¹
publiczn¹, s¹ takie same w prawodawstwie unijnym i krajowym. Dotyczy to pomocy:
– na ochronê œrodowiska,
– na badania, rozwój i innowacje,
– regionalnej,
– na ratowanie i restrukturyzacjê zagro¿onych przedsiêbiorstw,
– dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,
– w zakresie zatrudnienia,
– szkoleniowej,
– wed³ug zasady de minimis.
Prawo unijne przewiduje jeszcze pomoc na zapewnienie
kapita³u podwy¿szonego ryzyka oraz na gwarancje, a prawo polskie wspieranie rozwoju powi¹zañ kooperacyjnych
o znaczeniu ponadregionalnym, paszport do eksportu
oraz wsparcie funduszy kapita³owych.
Zakres regulacji prawnych w poszczególnych obszarach
wspólnych jest zbli¿ony, a ró¿nice polegaj¹ g³ównie na nakierowaniu czêœci krajowych aktów prawnych, g³ównie
w odniesieniu do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, na wykorzystanie funduszy unijnych, które równie¿ stanowi¹ pomoc publiczn¹.
Zarówno w prawie unijnym jak i prawie krajowym uwidacznia siê szczególna dba³oœæ o ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, które w wielu przypadkach s¹ jedynymi beneficjentami pomocy publicznej, a w wielu innych s¹ uprzywilejowane w odniesieniu do intensywnoœci pomocy publicznej.
Pomoc wed³ug zasady de minimis (200 tys. EUR na
przedsiêbiorstwo w trzech latach) w prawie unijnym nie
jest odzwierciedlona w postaci instrumentów pomocowych
czy konkretnych form tej pomocy. Zwraca siê natomiast
uwagê na zasadê de minimis oraz mechanizmy kontroli
niezbêdne do zapewnienia skutecznej kontroli kumulacji
tej pomocy. W prawie krajowym w wielu aktach prawnych
definiuje siê kilkanaœcie form pomocy wed³ug zasady de
minimis.
W odniesieniu do pomocy na badania, rozwój i innowacje istnieje kilka istotnych ró¿nic pomiêdzy prawem polskim i europejskim:
l w prawie polskim pomoc ta odnosi siê do tzw. projektów
celowych, których definicja ulega³a zmianie w kolejnych
ustawach o finansowaniu nauki, a w aktualnie z³o¿onym
do Sejmie nowym projekcie ustawy o finansowaniu
nauki projekty celowe zosta³y pominiête; w ustawie
z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki zdefiniowano pojêcia istotne w odniesieniu
do zasad finansowania prac naukowych, w tym projekty
celowe (przedsiêwziêcia przewidziane do realizacji
w ustalonym okresie, na okreœlonych warunkach,
prowadzone przez przedsiêbiorcê lub inny podmiot
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posiadaj¹cy zdolnoœæ do bezpoœredniego zastosowania wyników projektu w praktyce); w kolejnych rozporz¹dzeniach wykonawczych do wspomnianej ustawy
projekty celowe definiowane s¹ w ró¿ny sposób:
– wed³ug Rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania œrodków
finansowych na naukê projekt celowy móg³ obejmowaæ: badania stosowane, prace rozwojowe, badania
przemys³owe lub badania przedkonkurencyjne (rozporz¹dzenie uchylono 1.7.2007)
– w Rozporz¹dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej
na badania przemys³owe i badania przedkonkurencyjne projekty celowe zdefiniowano jako badania
przemys³owe i przedkonkurencyjne (rozporz¹dzenie
obowi¹zuj¹ce),
– Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na
realizacje projektów celowych okreœla mo¿liwoœæ
realizacji badañ przemys³owych (stosowanych) i prac
rozwojowych w postaci projektów celowych (rozporz¹dzenie obowi¹zuj¹ce),
– Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013
przewiduje mo¿liwoœæ wspierania przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizacji
projektów celowych rozumianych jako „prace badawcze i rozwojowe obejmuj¹ce badania przemys³owe i prace rozwojowe” (rozporz¹dzenie obowi¹zuj¹ce),
w prawie polskim nie przewiduje siê pomocy na opracowanie technicznych studiów wykonalnoœci; w prawie
unijnym w tym zakresie przewiduje siê dwa typy projektów: badania przemys³owe oraz eksperymentalne prace
rozwojowe;
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w prawie unijnym precyzyjnie okreœlone s¹ progi wielkoœci dozwolonej pomocy w zale¿noœci od rodzaju projektu (badania podstawowe 20 mln EUR, badania przemys³owe 10 mln EUR, inne projekty 7,5 mln EUR);
realizacja projektów w ramach programu EUREKA
w prawie unijnym skutkuje podwojeniem progów finansowych wymienionych w poprzednim punkcie, a w prawie polskim wzrostem intensywnoœci pomocy.

Definicje ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP) stosowane w prawodawstwie unijnym i polskim s¹ jednakowe, mimo ¿e pochodz¹ z ró¿nych unijnych aktów prawnych: w prawie unijnym obowi¹zuje definicja z rozporz¹dzenia z 2008 roku (OJ L 214, 9.8.2008, p. 3), a w prawie polskim z rozporz¹dzenia z 2004 roku (OJ L 63,
28.2.2004, p.22).
Definicje sektora hutnictwa ¿elaza i stali stosowane
w prawodawstwie unijnym i polskim s¹ ró¿nie sformu³owane, gdy¿ pochodz¹ z innych unijnych aktów prawnych: w prawie unijnym obowi¹zuje definicja z rozporz¹dzenia z 2008 roku (OJ L 214, 9.8.2008, p. 3), a w prawie polskim z wytycznych z 2006 roku (OJ C 54, 4.3.2006,
p. 13) – np. w definicji wczeœniejszej wystêpuje podzia³ na
stale stopowe, stale niestopowe oraz stale nierdzewne,
podczas gdy nowsza definicja obejmuje stale wêglowe
i stale specjalne. Z punktu widzenia rodzajów wyrobów
hutniczych obie definicje obejmuj¹ t¹ sam¹ grupê wyrobów.
Struktura organizacyjna instytucji pañstwowych i niepañstwowych zwi¹zanych z nauk¹ i odpowiedzialnych za
rozwój nauki oraz prowadzenie badañ jest ró¿na w krajach europejskich, o czym œwiadcz¹ przyk³ady dotycz¹ce
Wielkiej Brytanii i Niemiec. Niezale¿nie jednak od struktury organizacyjnej kraje te stosuj¹ unijne zasady finansowania badañ ze œrodków publicznych.
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W pracy wykorzystano zapisy zawarte w traktatach europejskich
(np. Traktat Paryski, Traktat Rzymski), wspólnotowe akty prawne publikowane w Official Journal i krajowe akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw.

