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Materiał, zakres i metodyka badań

Marian Niesler, Janusz Stecko, Piotr Różański

Ocena możliwości produkcji spieku
wielkopiecowego z zacynkowanych
szlamów żelazonośnych

Materiałem badań były zacynkowane szlamy z mokrego odpylania pochodzące z ArcelorMittal oddział
Dąbrowa Górnicza. Zakres pracy obejmował:
–– określenie charakterystyki fizykochemicznej zacynkowanego szlamu żelazonośnego w tym analizy składu chemicznego i fazowego,
–– dobór składu mieszanki spiekalniczej pod kątem
maksymalnego usunięcia cynku,
–– wariantowe laboratoryjne próby spiekania szlamu
żelazonośnego z użyciem misy spiekalniczej,
–– ocena wpływu opracowanej metody produkcji na podstawowe parametry procesu spiekania i jakość spieku,
–– określenie wstępnych warunków technologicznych
produkcji spieku wielkopiecowego z zacynkowanych
szlamów żelazonośnych.

Celem pracy była ocena możliwości produkcji spieku
z wykorzystaniem zacynkowanych szlamów żelazonośnych.
Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania, które miały na celu usunięcie cynku z mieszanki i wyprodukowanie
spieku z możliwie najniższą zawartością cynku. Najwyższy
stopień usunięcia cynku uzyskano przy dodatku do mieszanki chlorku wapnia, przy ograniczeniu do 10% udziału
szlamów w mieszance spiekalniczej.
Słowa kluczowe: spiek wielkopiecowy, szlam, próby spiekania, cynk

Evaluation of the possibility to produce
blast-furnace sinter from galvanised iron-bearing
slurries

Wyniki i ich dyskusja
Szlam pozyskany do badań, charakteryzował się:
–– zawartością cynku w zakresie od 1,6 do ok. 2,1%, który występuje w nim postaci Cynkitu (ZnO),
–– zawartością żelaza na poziomie 33%,
–– stratami prażenia wynoszącymi ok. 22,2%,
–– znaczną zawartością wilgoci ok. 35%
Zgodnie z ustaloną koncepcją na podstawie danych
literaturowych i własnych doświadczeń [1, 2], próby
spiekania prowadzono z 10% dodatkiem szlamu do żelazonośnej części mieszanki spiekalniczej. Jako czynniki usuwające cynk w procesie spiekania zastosowano dodatek NaCl i CaCl2, i w zależności od wariantu
zwiększano zużycie paliwa. Pozostałe komponenty rudne stanowiły: agloruda Krivbas i koncentrat magnetytowy Krzywy Róg.
Warianty wykonanych prób spiekania przedstawiono w tabeli 1. We wszystkich wariantach spiekania do
składu mieszanki wprowadzano stały dodatek wapna
palonego w ilości 1,5%.
Podczas stosowania środków wiążących cynk z mieszanki spiekalniczej zaobserwowano ich wydzielanie
się w samej misie, na jej łożu oraz na końcówce sondy
urządzenia Zambelli, za pomocą którego wykonuje się
pomiar grawimetryczny stężenia pyłu w spalinach podczas prób spiekania. Analiza składu chemicznego ma-

The purpose of the research was to evaluate the possibility to produce sinter with the use of galvanised iron-bearing
slurries. The aim of the conducted laboratory sintering trials was to remove zinc from the mixture and produce sinter
with the lowest possible content of zinc. The highest degree
of zinc removal was achieved with the addition of calcium
chloride to the mixture and limiting the amount of slurries
in the sinter mixture to up to 10%.
Keywords: blast-furnace sinter, sludge, sintering trials,
zinc

Wprowadzenie
Celem pracy była próba opracowania metody produkcji spieku wielkopiecowego z wykorzystaniem
zacynkowanych szlamów żelazonośnych. Szlamy powstające w hutach zintegrowanych ArcelorMittal
Poland S.A charakteryzują się wysoką zawartością
cynku (2,5÷10%) i jest to jedna z głównych przeszkód
ich wykorzystania w procesie wielkopiecowym. Spiek
wielkopiecowy nie może zawierać więcej niż 0,015% Zn,
dlatego proces jego wytwarzania z udziałem szlamów
wymaga optymalizacji pod kątem jego usuwania. Aktualnie brak jest technologii skutecznego usuwania Zn
w procesie spiekania.
Tabela 1. Warianty spiekanych mieszanek
Table 1. Variants of sintered mixtures
Lp.
1

1

Wariant
mieszanki
Porównawczy

Udział, % masy
Szlamu
-

Pozostałych składników
żelazonośnych

Czynnika
odcynkowującego

Paliwa (koksiku)
ok. 5

(1

(2

-

(1

(2

45 K + 55 KR

2

Nr I

10

40 K + 50 KR

-

ok. 5

3

Nr II

10

40 K(1 + 50 KR(2

-

ok. 6,8

4

Nr III

10

40 K(1 + 50 KR(2

2% (NaCl)

ok. 7,5

5

Nr IV

10

40 K(1 + 50 KR(2

2% (CaCl2)

ok. 5

6

Nr V

10

40 K(1 + 50 KR(2

2% (CaCl2)

ok. 8,8

– ruda kawałkowa Krivbas, 2– koncentrat Krzywy Róg
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teriału osadzonego na sondzie ujawnił, że zawiera między innymi: Cl – 7,20%, K2O – 1,84%, Na2O – 2,68%,
Zn – 0,42%.
Przeprowadzone próby spiekania mieszanki z udziałem 10% zacynkowanego szlamu w jej składzie szlamów, wykazały:
–– obniżenie wydajność procesu spiekania o około jedną
trzecią (o 36%), przy czym wynik ten mógł być spowodowany złym zgranulowaniem mieszanki, o czym
świadczą zróżnicowane wskaźniki przewiewności
w poszczególnych próbach,
–– blisko trzykrotne zwiększenie ilość pyłów w gazach
odlotowych,
–– blisko dziewięciokrotne zwiększenie zawartości cynku w gotowym spieku.
Dodatkowo ujawniono, że:
• Zwiększenie udziału paliwa w mieszance spiekalniczej z 5 do 8% masy (co równa się zwiększeniu jego
zużycia w kg/t spieku o 50%), nie spowodowało obniżenia zawartości cynku w gotowym spieku (Rys. 1).
• CaCl2 jest znacznie silniejszym czynnikiem odcynkowującym od NaCl, przy czym przy dwuprocentowym
ich dodatku, CaCl2 spowodował obniżenie zawartości
cynku w spieku o około 52%, a NaCl zaledwie o 3%
w stosunku do spieku wytworzonego bez ich dodatku.
• Zwiększenie udziału paliwa stałego w mieszance
z około 5% do około 9% (co równa się zwiększeniu
jego zużycia w kg/t spieku o około 80%), przy dodatku CaCl2 w ilości 2% spowodowało spadek zawartości
cynku w gotowym spieku o 66%. Tak znaczący wzrost
zużycia paliwa stałego wydaje się być zbyt kosztowny
i nieuzasadniony z uwagi na uzyskany wzrost stopnia odcynkowania spiekanej mieszanki.
• Zwiększony udział paliwa w połączeniu z dodatkiem
czynników odcynkowujących szlam w mieszance nie
spowodował wzrostu wytrzymałości spieku a wręcz
obniżenie w stosunku do spieku wyprodukowanego
z mieszanki bez udziału szlamów.
• Dodatek chlorku do mieszanki z 10% udziałem szlamu w składnikach żelazonośnych zwiększył ilość
pyłów w gazach odlotowych o dalsze 50% (w gazach
odlotowych stwierdzono obecność czterokrotnie większej ilości pyłów w porównaniu do gazów z procesu
spiekania mieszanki bez dodatku szlamu i chlorku.
• Udział szlamów w składzie mieszanki powoduje
wzrost emisji pyłowo gazowych i tworzenie się narostów w instalacji odciągowej. Zaobserwowano również, wzrost koncentracji SO2 w spalinach, w porów-

Rys. 1. Stopień odcynkowania podczas prób spiekania z zastosowaniem szlamu w mieszance spiekalniczej
Fig. 1. Degree of dezinfication during sintering trials with
the use of slurry in the sinter mixture
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naniu do mieszanki bez udziału szlamu. Siarka zawarta w szlamie, nie przechodzi do spieku, a odprowadzana jest w postaci SO2 ze spalinami do komina.
Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono
możliwość stosowania szlamu zacynkowanego w procesie wytwarzania spieku wielkopiecowego. Ograniczenie zawartości cynku w gotowym spieku można
uzyskać stosując dodatek chlorku wapnia CaCl2, który
jest znacznie silniejszym czynnikiem odcynkowującym
w porównaniu z chlorkiem sodu. Dodatek CaCl2 wymaga także zwiększenia udziału paliwa stałego w mieszance. Zwiększenie udziału szlamu i paliwa mogą powodować:
–– obniżenie wydajności procesu,
–– zwiększenie emisji gazowych i pyłowych (o związki
chloru i cynku) oraz odkładanie się związków chloru
na elementach konstrukcyjnych urządzenia spiekającego i elementach układu odciągu i oczyszczania
spalin, a w efekcie ich korozję.
Ponadto zwiększenie udziału paliwa stałego spowoduje wzrost wytrzymałości spieku, wzrost temperatury
procesu i obniżenie redukcyjności spieku. Dalsze badania w celu opracowania technologii spiekania rud żelaza z wykorzystaniem szlamów należy prowadzić z użyciem CaCl2 jako czynnika odcynkowującego. Udział
szlamu w mieszance musi być ograniczony aby nie
przekroczyć dopuszczalnego poziomu cynku i alkaliów
w spieku oraz ze względu na konieczność ograniczenia
emisji pyłowo-gazowych. Konieczna jest także optymalizacja udziału paliwa stałego w mieszance spiekalniczej. Opracowanie docelowej technologii spiekania rud
żelaza z użyciem zacynkowanego szlamu wymagać będzie między innymi dalszych badań i prac w celu optymalizacji:
–– procesu mieszania i grudkowania mieszanki,
–– udziału szlamu, aby zapewnić wymagany poziom
cynku w gotowym spieku,
–– udziału czynnika odcynkowującego w postaci CaCl2,
a także zwiększonego udziału paliwa stałego, aby obniżyć koszty spiekania.
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Wstępne badania potencjalnych
surowców odpowiednich do wytwarzania
monolitycznych żużli syntetycznych
w warunkach krajowych
W pracy przeprowadzono rozeznanie odnośnie dostępności i jakości wtórnych surowców do wytwarzania żużli
rafinujących i innych materiałów pomocniczych dla metalurgii. Badaniami objęto odpady z branży szklarskiej,
ceramicznej, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych i metalurgii żelazostopów, a także z firm zajmujące się recyklingiem odpadów takich jak stłuczka szklana,
gruz budowlany, zgary aluminiowy i inne. Jako punkt odniesienia zbadano również podstawowe surowce pierwotne stosowane do wytwarzania żużli i innych materiałów
pomocniczych. Wszystkie zebrane materiały poddano badaniom pod kątem składu chemicznego oraz analizie termicznej. Stwierdzono duże możliwości wykorzystania wielu odpadów do wytwarzania żużli syntetycznych, głównie
jako nośników SiO2, Al2O3 i aluminium metalicznego.
Słowa kluczowe: żużel syntetyczny, materiały odpadowe,
analiz termiczna, właściwości termofizyczne

Preliminary study on potential raw materials
suitable for the production of monolithic synthetic
slags in domestic conditions
This work involved gaining insight into availability and
quality of secondary raw materials for the production of
refining slags and other auxiliary materials for metallurgy. The study included waste from the glass, ceramic,
building materials, refractory and ferro-alloys metallurgy
industries, as well as from companies involved in recycling
waste such as cullet, debris, aluminium dross and skimming, etc. As a reference, basic primary raw materials used
for the production of slags and other auxiliary materials
were also studied. All collected materials were tested for
chemical composition and subjected to thermal analysis.
Great opportunities to use much waste for the production of
synthetic slags were identified, mostly as SiO2, Al2O3 and
metallic aluminium support.
Keywords: synthetic slags, waste materials,
analysis, thermophysical properties

thermal

Wprowadzenie
Krajowi producenci materiałów żużlotwórczych i pomocniczych dla hutnictwa i odlewnictwa nie mają możliwości konkurowania w zakresie jednostkowych kosztów energii wykorzystywanej do produkcji lub kosztów
pracy. Praktycznie jedyną możliwością obniżenia kosztów produkcji, i co za tym idzie ceny wyrobów, jest stosowanie tanich, alternatywnych surowców oraz wprowadzanie innowacyjnych (o obniżonej energochłonności
i pracochłonności) metod produkcji. Niekonwencjonalne surowce, charakteryzujące się niższą ceną, to zazwyczaj materiały odpadowe (poprodukcyjne, poużytkowe lub wybraki) lub produkty uboczne. Przydatność
takich materiałów jest bardzo zróżnicowana i zależy
od wielu parametrów związanych z pochodzeniem i
„historią przetwarzania” poszczególnych materiałów.
Posiadanie zweryfikowanej wiedzy odnośnie dostępności i jakości poszczególnych surowców jest warunkiem
koniecznym do formułowania koncepcji projektów
badawczych mających na celu opracowanie nowych
materiałów żużlotwórczych i innych wspomagających

procesy metalurgiczne. Celem pracy było wykonanie
rozeznania odnośnie dostępności i jakości wtórnych
surowców do wytwarzania żużli rafinujących i zasypek
dla hutnictwa stali i odlewnictwa żelaza, a także w
mniejszym zakresie topników spawalniczych, zasypek
do zamknięć suwakowych oraz specjalistycznych dodatków stopowych. Projekt wychodzi naprzeciw ogólnej tendencji do ograniczania zużycia surowców pierwotnych oraz optymalnego wykorzystania odpadów, co
jest zgodne z ogólną tendencją europejską oraz kontynuacją wcześniejszych prac realizowanych w IMŻ [1,
2]. Pozwala również wykorzystać potencjał krajowych
firm zajmujących się przetwórstwem i selekcją odpadów, zwłaszcza z branży hutniczej [3] .
Materiał, zakres i metodyka badań
W ramach pracy wykonano rozpoznanie surowców,
które mogą być wykorzystane przy produkcji materiałów pomocniczych dla stalownictwa, odlewnictwa
i spawalnictwa. Przeprowadzono rozmowy zarówno z
potencjalnymi wytwórcami materiałów dla metalurgii
jak i „dostawcami” odpadów mogących służyć do ich
wytwarzania. Pozyskano wiedzę z zakresu dostępności odpadów odpowiednich do wytwarzania żużli rafinujących i innych materiałów pomocniczych stosowanych w metalurgii. Poszukiwania źródeł materiałów
odpadowych obejmowało odpady zawierające związki
chemiczne obecne w żużlach, topnikach, zasypkach
ocieplających i rafinujących. Rozpoznanie obejmowało
firmy z branży szklarskiej, ceramicznej, materiałów
budowlanych, materiałów ogniotrwałych i metalurgii
żelazostopów, a także firmy zajmujące się recyklingiem
odpadów takich jak stłuczka szklana, gruz budowlany,
zgary aluminiowy i inne. Jako punkt odniesienia zbadano również podstawowe surowce pierwotne stosowane do wytwarzania żużli i innych materiałów pomocniczych. W sumie zbadano 31 materiałów; wszystkie
poddano dwuetapowym badaniom. Pierwszy etap to
wszechstronne badanie składu chemicznego obejmujące piętnaście pierwiastków i związków chemicznych
istotnych z punktu widzenia ich przyszłego zastosowania: Al2O3, C, CaO, Cr2O3, F, Fe, FeO, Fe2O3, K2O,
MgO, MnO,Na2O, P, S, SiO2, które uzupełniono określeniem strat prażenia poszczególnych surowców. Drugi etap obejmował badania na analizatorze termicznym
z zastosowaniem takich samych warunków:
–– temperatura od 40°C do 1650°C – regulacje temperatury prowadzono wg wskazań termopary w piecu
(temperatura próbki jest zwykle niższa, dlatego końcowa temperatura eksperymentu zwykle wynosiła
ok. 1637°C),
–– szybkość nagrzewania 10°C/min,
–– atmosfera (powietrze syntetyczne).
Wyniki analizy termicznej wszystkich materiałów
zostały opracowane za pomocą dedykowanego oprogramowania, za pomocą którego wyznaczono temperatury
punktów krytycznych, ubytki lub przyrosty masy oraz
efekty cieplne zachodzące podczas nagrzewania próbki. Badania uzupełniły wytopy doświadczalne w piecu indukcyjnym z wytworzeniem żużla syntetycznego
bazującego w znacznej części na materiałach odpadowych. Żużle wytapiano w tyglach molibdenowych, aby
wyeliminować wpływ tygla na skład chemiczny żużla.
Do wytworzenia żużla wollastonitowego wykorzystano
stłuczkę szklaną i odpadowy pył krzemionkowy z produkcji żelazokrzemu.
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Wyniki i ich dyskusja
Badania składu chemicznego wykazały duże zróżnicowanie i co za tym idzie różną przydatność poszczególnych materiałów. Niektóre odpady z pieców szklarskich mają zdecydowanie za wysoki poziom siarki.
Również nawęglacz wytwarzany ze zużytych opon samochodowych charakteryzuje się stosunkowo wysoką
zawartością tego pierwiastka, co zawęża zakres jego
stosowania (ale nie wyklucza w niektórych zasypkach
ocielających).
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Wysoko ocenić należy poużytkowe odpady szklane i ceramiczne. Również gruz z dachówki może być
cennym źródłem SiO2, zastępując piasek w zastosowaniach, gdzie dopuszczalna jest obecność Al2O3. Pył
krzemionkowy z Huty Łaziska pod względem składu
chemicznego spełnia warunki nośnika krzemionki.
Wyniki analizy termicznej poszczególnych surowców,
również wykazały duże zróżnicowaniem. Przebieg procesów zachodzących podczas ich nagrzewania w analizatorze wykazywał znaczne różnice w jednej grupie

A

B

Rys. 1. Analiza termiczna zgarów aluminiowych; A – zgar z wyraźnym efektem egzotermicznym, B zgar bez większych efektów egzo- lub endotermicznych
Fig. 1. Thermal analysis of aluminium dross and skimming; A – dross with a distinct exothermic effect, B – dross without
significant exo- or endothermic effects
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materiałów. Przykładem mogą być zgary aluminiowe,
których analizy termiczne przedstawiono na rys 1. Silny efekt egzotermiczny zgarów z rys. 1A jest wynikiem
utleniania metalicznego aluminium, ale brak tego zjawiska na rys. 1B spowodowany jest brakiem substancji mogącej ulec utlenieniu lub wziąć udział w innych
reakcjach egzotermicznych (np. termitowa). Wyniki te
korespondowały ze składem chemicznym oznaczonym
w ramach pierwszego etapu badań.
Wykonane w warunkach laboratoryjnych wytopy
żużli syntetycznych przebiegały bez trudności, które
mogłyby wynikać ze stosowania surowców odpadowych. Było to zasadniczo zgodne z oczekiwaniami wynikającymi z wcześniejszych badań składu chemicznego, ale stanowi też dodatkowe, eksperymentalne potwierdzenie przydatności technologicznej testowanych
odpadów i weryfikację wyników badań poszczególnych
odpadów.
Podsumowanie
Na podstawie wykonanego w ramach pracy rozpoznania rynku surowców alternatywnych oraz ich badań, a także wykonanych wytopów laboratoryjnych
stwierdzono, że w branżach nie związanych z hutnictwem żelaza i stali istnieje wiele surowców, które mogą
być w większym lub mniejszym stopniu wykorzystane
do wytwarzania materiałów pomocniczych dla hutnictwa stali, odlewnictwa i spawalnictwa. Materiały odpadowe z przemysłu szklarskiego, budowlanego i ceramicznego mogą być wartościowymi źródłami SiO2
i Al2O3. Natomiast zgary aluminiowe, w zależności od
pochodzenia mogą być wartościowym źródłem Al2O3,
jak i aluminium metalicznego. Nawęglacz wytwarzany ze zużytych opon samochodowych, ze względu na
zawartość siarki na poziomie powyżej 1% nie znajdzie
zastosowania w materiałach mających kontakt z ciekłą
stalą. Wytopy laboratoryjne potwierdziły przydatność
wybranych surowców odpadowych jako wartościowe
materiały żużlotwórcze. Stosowanie ich w praktyce
produkcyjnej pozwoli obniżyć ceny wielu materiałów,
a także ograniczyć zużycie nieodnawialnych surowców
pierwotnych.
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Podstawy wytwarzania
wysokowytrzymałych i plastycznych stali
z austenitem szczątkowym w trakcie
tłoczenia na gorąco z zastosowaniem
procesu Q&P
Zbadano możliwości obróbki stali w technologii tłoczenia
na gorąco z bezpośrednim hartowaniem wyrobu w matrycy
(ang. Hot Stamping) w połączeniu ze stabilizacją austenitu szczątkowego po hartowaniu w wyniku dyfuzji węgla
do austenitu w czasie wygrzewania izotermicznego (ang.
Quenching and Partitioning). Wykonano badania dylatometryczne i na ich podstawie modelowano (w autorskim
oprogramowaniu) kinetykę przemian fazowych z uwzględnieniem zmian stałych sieciowych faz oraz zmian zawartości węgla. Przeprowadzono badania mikrostruktury oraz
udziału austenitu szczątkowego. Potwierdzono poprawność
wyników modelowania. Stwierdzono, że wygrzewanie izotermiczne zwiększa udział austenitu szczątkowego do około
16%, a w materiale pojawia się bainit dolny.
Słowa kluczowe: austenit szczątkowy, martenzyt, bainit,
dylatometria, mikrostruktura, ocena ilościowa

Basis for manufacturing high-strength and ductile
steels with retained austenite during hot stamping
with the use of the Q&P process
The possibility to process steel by hot stamping with direct hardening of the product in the matrix together with
the stabilisation of retained austenite after hardening as
a result of diffusion of carbon to austenite during quenching and partitioning was studied. Dilatometric tests were
performed. Kinetics of phase transformations were modelled (in a programme developed by the authors) based on
the dilatometric tests, with the consideration of changes in
lattice constants of phases and changes in carbon content.
Microstructure and the fraction of retained austenite were
investigated. The correctness of the results of modelling
was confirmed. It was found that isothermal annealing increases the content of retained austenite to up to 16% and
lower bainite appears in the material.
Keywords: retained austenite, martensite, bainite, dilatometry, microstructure, quantitative analysis

Wprowadzenie
Zwiększenie plastyczności stali wysokowytrzymałych
bez zmniejszenia ich wytrzymałości jest kierunkiem
badań związanym z oczekiwaniami między innymi producentów środków transportu, co wynika z dążenia do
podniesienia bezpieczeństwa pasażerów.
Celem projektu było określenie możliwości obróbki
stali w technologii tłoczenia na gorąco z bezpośrednim
hartowaniem wyrobu w matrycy (ang. Hot Stamping)
w sposób zapewniający stabilizację austenitu szczątkowego w wyniku dyfuzji węgla do austenitu po hartowaniu (ang. Quenching & Partitioning – obróbka Q&P).
Dla osiągnięcia założonego celu wykonano obróbkę
cieplną próbek, zmierzającą do uzyskania struktury
ze stabilnym austenitem szczątkowym, oraz badania
materiałoznawcze obrobionych cieplnie próbek. Opracowano także model analizy przemian fazowych oraz
towarzyszących im zmian zawartości węgla i stabilności austenitu na podstawie wyników badań dylatometrycznych.
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Obróbka cieplna Q&P, której ideę przedstawiono
w 2003 roku [1], składa się z hartowania do temperatury QT w zakresie między temperaturą Ms i Mf w celu
uzyskania mieszaniny martenzytu i nieprzemienionego austenitu oraz późniejszego wygrzewania w temperaturze QT lub wyższej w celu stabilizacji austenitu
poprzez dyfuzję węgla z martenzytu [2, 3]. Możliwość
połączenia obróbki Q&P z procesem tłoczenia na gorąco
i z bezpośrednim hartowaniem w matrycy zasygnalizowano w 2011 roku [4]. Przedmiotem niniejszej pracy
było poszukiwanie optymalnej kombinacji warunków
obróbki cieplno-plastycznej umożliwiającej zastosowanie obróbki Q&P w próbkach po odkształceniu. Innym
oryginalnym elementem wykonanej pracy jest opracowanie sposobu modelowania zmian zawartości węgla
w austenicie w miarę postępu przemian fazowych oraz
kinetyki przemian fazowych na podstawie dylatogramu przy uwzględnieniu zmian stałych sieciowych faz
wynikających ze zmiany temperatury i zawartości węgla w danej fazie [5].

izotermiczne – w zakresie przemiany bainitycznej oraz
poniżej temperatury Ms w celu stabilizacji austenitu
szczątkowego. Próbki poddano badaniom mikrostruktury oraz udziału i morfologii austenitu szczątkowego.
Dylatogramy wykorzystano do modelowania kinetyki
przemian fazowych, zmiany zawartości węgla w austenicie oraz obliczenia udziału faz z uwzględnieniem
zmian stałych sieciowych tych faz związanych ze zmianą temperatury i zawartości węgla w danej fazie (model
QDILAM [6]). Wyniki modelowania zostały porównane
z wynikami badań materiałoznawczych.
Badania dylatometryczne wykonano na dylatometrze DIL 805 A/D. Badania strukturalne przeprowadzono technikami mikroskopii świetlnej (mikroskop
OLYMPUS DSX500i) oraz skaningowej mikroskopii
elektronowej (mikroskop Inspect F). Badania udziału
objętościowego austenitu szczątkowego przeprowadzono metodą EBSD oraz wykorzystując dyfraktometr
rentgenowski Empyrean PANalytical.

Materiał, zakres i metodyka badań

Wyniki badań

W badaniach wykorzystano wytop laboratoryjny
stali o zawartości 0,23%C-0,98%Si-1,52%Mn-1,51%Cr0,14%Mo (% mas.) po wyżarzaniu homogenizującym
w temperaturze 1050°C przez 60 minut.
Wykorzystując dylatometr przeprowadzono obróbkę
cieplną próbek (nieodkształcanych oraz po odkształceniu na gorąco), zmierzającą do uzyskania struktury
martenzytyczno-bainitycznej ze stabilnym austenitem szczątkowym. Z tego względu podczas chłodzenia
z temperatury austenityzowania stosowano przystanki

Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)
wykazały, że izotermiczne wygrzewanie poniżej temperatury początku przemiany martenzytycznej prowadzi
w badanej stali do większego udziału objętościowego
austenitu szczątkowego do około 7,2% w porównaniu
do udziału poniżej 4,0% po chłodzeniu ciągłym do temperatury pokojowej (ogólnie dla próbek nieodkształcanych i odkształcanych). Dodatkowe izotermiczne wygrzewanie w zakresie przemiany bainitycznej przed
izotermicznym wygrzewaniem poniżej temperatury Ms

Tabela 1. Udział objętościowy faz w temperaturze otoczenia dla próbek nieodkształcanych
Table 1. Volume fraction of phases in ambient temperature for non-deformable samples
Udział
austenitu
wg XRD

Udział
austenitu
wg QDILAM

RT

2,2% ± 0,8

290°C/180 s//powietrze

7,2% ± 0,9

400°C/50 s//290°C/180 s//powietrze

15,8% ± 1,2

Wariant obróbki
cieplnej

Udział
bainitu
wg QDILAM

Udział
martenzytu
wg QDILAM

2,3%

–

97,7%

6,5%

4,2%

89,3%

22,1%

40,5%

37,4%

Rys. 1. Próbka po chłodzeniu z dwoma przystankami izotermicznymi (400°C/50 s // 290°C/180 s) – mikrostruktura bainitu bezwęglikowego, martenzytu oraz bainitu dolnego
Fig. 1. Sample after cooling with two isothermal stops (400°C/50s // 290°C/180s) – microstructure of carbon-free bainite, martensite and lower bainite
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powoduje wzrost udziału austenitu szczątkowego do
około 15,8% (Tab. 1).
Poprawność założeń metody oraz obliczeń opracowanego oprogramowania do ilościowej analizy dylatometrycznej (QDILAM) została potwierdzona przez bardzo
dobrą zgodność wyników obliczonego udziału austenitu
szczątkowego z wynikami pomiarów XRD (Tab. 1).
Badania mikrostruktury wskazują, że podczas izotermicznego wygrzewania poniżej temperatury Ms powstaje bainit dolny (Rys. 1).
Podsumowanie
Przeprowadzone badania potwierdziły, że zastosowanie wygrzewania izotermicznego poniżej temperatury początku przemiany martenzytycznej prowadzi do
zwiększenia udziału austenitu szczątkowego zarówno
w próbkach niedokształcanych jak i odkształcanych na
gorąco.
Planowana jest kontynuacja badań o charakterze
stosowanym w kierunku możliwości wytwarzania wyrobów ze stali wysokowytrzymałych (martenzytycznych lub wielofazowych) o podwyższonej plastyczności
wynikającej z udziału austenitu szczątkowego. Dotyczy
to zarówno elementów z blach tłoczonych na gorąco jak
również produktów walcowanych lub kutych – szczególnie tych, od których oczekuje się pochłaniania energii w odkształceniach dynamicznych (zderzeniach).
Planowane są także prace w zakresie badań podstawowych, szczególnie dotyczące lokalnych warunków
przebiegu przemian fazowych, w tym przemiany bainitycznej, parametrów termodynamicznych na granicy
faz oraz warunków dyfuzji i rozdziału węgla między
fazami.
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Degradacja mikrostruktury w wyniku
pełzania martenzytycznych stali 9-12%Cr
przeznaczonych na wielkogabarytowe
wirniki turbin parowych bloków
energetycznych o nadkrytycznych
parametrach pracy
Celem pracy było zbadanie zmian zachodzących w mikrostrukturze skutkiem pełzania w wysokochromowych
stalach martenzytycznych przeznaczonych na wielkogabarytowe wirniki turbin parowych przeznaczonych do pracy
w turbinach bloków energetycznych dużej mocy na parametry nadkrytyczne. Przeprowadzone badania pozwolą na
opracowanie modelu degradacji mikrostruktury martenzytycznych stali wysokochromowych X13CrMoCoVNbNB
9-2-1 i X12CrMoWVNbN10-1-1 o strukturze odpuszczonego martenzytu. Model będzie pomocny w ocenie stanu „wyeksploatowania” materiału i jego przydatności do dalszej
pracy w warunkach pełzania w ramach badań diagnostycznych prowadzonych na wirnikach turbin parowych.
Model degradacji struktury badanych stali będzie obejmował zmiany zachodzące w strukturze odpuszczonego martenzytu oraz typ, rodzaj i miejsce występowania wydzieleń
w zależności od stopnia zaawansowania procesu pełzania.
Słowa kluczowe: pełzanie, stal martenzytyczna, wirniki
turbin parowych, blok energetyczny

Microstructure degradation as a result of creeping
of 9-12%Cr martensitic steels designed for large
rotors of steam turbines of power units with
supercritical operating parameters
The aim of the work was to study changes, caused by
creeping, occurring in the microstructure of high-chromium martensitic steels designed for large rotors of steam
turbines designed for operating in turbines of high-power power units with supercritical parameters. The studies will allow to establish a microstructure degradation
model for high-chromium X13CrMoCoVNbNB 9-2-1 and
X12CrMoWVNbN10-1-1 martensitic steels with tempered
martensite structure. The model will be useful in the assessment of material’s state of ‘exhaustion’ and its suitability for further work in creep conditions in the framework
of diagnostic tests conducted on steam turbine rotors. The
structure degradation model for the studied steels will include changes occurring in the structure of tempered martensite and the grade, type and location of separations depending on the stage of creeping process.
Keywords: creeping, martensitic steel, rotors of steam
turbines, power units

Wprowadzenie
Nowe technologie w zakresie budowy i funkcjonowania bloków energetycznych opalanych węglem przewidziane na nadkrytyczne i super-nadkrytyczne parametry pary wymuszają stosowanie w budowie turbin nowych rozwiązań konstrukcyjnych i nowych materiałów
zapewniających bezpieczną pracę przy uwzględnieniu
nowych zasad eksploatacji.
O niezawodności i trwałości elementów decydują
ponadto warunki i sposób eksploatacji takich turbin,
w tym zwłaszcza sposób uruchamiania i odstawiania.
Pojawiające się wtedy nieustalone pola temperatury
charakteryzujące się dużymi gradientami są przyczyną generowania naprężeń cieplnych o znacznych war-
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tościach. Stany te w istotny sposób wpływają na trwałość eksploatacyjną i czas dalszej bezpiecznej pracy.
Znaczny wzrost parametrów pary części ciśnieniowej
bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne i super nadkrytyczne jak również zdefiniowany przez projektantów poziom naprężeń i temperatury materiałów
spowodowały zapotrzebowanie na materiały pracujące
w temperaturze odpowiednio do 620 i 650˚C i przy ciśnieniu odpowiednio do 28,5 oraz do ok. 30 MPa. Odpowiedzią na realizację zapotrzebowania na materiały na wirniki turbin parowych boków energetycznych
na parametry nad- i super-nadkrytycznych o takich
właściwościach jak dla rur jest opracowanie nowych
wysokochromowych martenzytycznych stali o strukturze odpuszczonego martenzytu z mikrododatkami
umożliwiających wykonywanie wielkogabarytowych
elementów kutych oraz elementów lanych o niewielkim
przerobie wynikającym z procesu technologicznego ich
produkcji.
Wśród materiałów proponowanych na takie elementy są stale o zawartości 9 i 12% Cr. Materiałem proponowanym na wirniki turbin o nadkrytycznych parametrach pracy może być stal o zawartości ok. 9%Cr
o symbolu X13CrMoCoVNbNB 9-2-1 z dodatkiem Co,
Mo i V oraz mikrododatkami Nb, B i N oznaczona dla
wyrobów kutych FB-2 oraz CB-2 dla wyrobów staliwnych. Natomiast gatunkiem stali na kute wirniki turbin o super-nadkrytycznych parametrach pracy jest
stal o zawartości ok. 12%Cr, X12CrMoWVNbN10-1-1
zawierająca dodatki W, Mo i V oraz mikrododatki Nb
i N. Stale te, w zakresie składu chemicznego oraz technologii wytwarzania wyrobów hutniczych i ich przetwarzania, mają zapewnić odpowiednią spawalność,
wysokie właściwości wytrzymałościowe przy właściwościach plastycznych na wystarczająco wysokim poziomie oraz przy wystarczająco wysokiej odporności na
pełzanie i żaroodporności w temperaturze odpowiednio
do ok. 620 i 650oC.
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Materiał, zakres i metodyka badań
Materiałem do badania stali X13CrMoCoVNbNB
9-2-1 (CB-2/ FB-2) był wycinek odlewu (CB-2), tuleja
z kutego pręciska o wymiarach ø 213 × 31 mm i wycinek kutego wału wirnika turbiny o średnicy ø 1200 mm
(FB-2). Natomiast materiałem do badania stali X12CrMoWVNbN10-1-1 był wycinek wału turbiny o średnicy
ø 320 mm.
Zakres badań obejmował próby pełzania, które prowadzono do osiągnięcia zaplanowanego stopnia wyczerpania. Dla zwiększenia dynamiki zmian w mikrostrukturze próby pełzania prowadzono w temperaturze wyższej od temperatury eksploatacji. Badania
mikrostruktury dla ujawnienia formy martenzytu oraz
występujących typów wydzieleń, miejsca ich występowania i udziałów w zależności od stopnia wyczerpania
zostały przeprowadzone w mikroskopie skaningowym
i transmisyjnym elektronowym. Równocześnie na wybranych próbkach po pełzaniu przeprowadzono identyfikację występujących wydzieleń na osadach izolatów
wydzieleń za pomocą dyfrakcyjnej analizy fazowej występujących związków chemicznych.
Wyniki i ich dyskusja
Podstawowe właściwości wytrzymałościowe
w temperaturze pokojowej i podwyższonej

Uzyskane wartości wytrzymałości na rozciąganie
i granicy plastyczności dla stali X13CrMoCoVNbNB
9-2-1 (FB2) należy uznać za wystarczająco wysokie
w stosunku do oczekiwań projektantów od materiału
na część SP i WP wirników turbin na parametry nadkrytyczne. Uzyskanie wysokich właściwości wytrzymałościowych spowodowało jednak uzyskanie niskich
wartości wydłużenia w próbie rozciągania. Wytrzymałość na rozciąganie materiału wirnika turbiny ze stali
X12CrMoWVNbN10-1-1 ulega obniżeniu natomiast
granica plastyczności obniża się z ok.780 MPa w temperaturze pokojowej poprzez ok. 570 MPa w 500oC do
ok. 360 MPa w temperaturze 650 oC. Uzyskane warto-

Tabela 1. Wyniki badań właściwości wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej
Table 1. Test results of strength properties in ambient temperature and increased temperature
Gatunek stali

X13CrMoCoVNbNB 9-2-1
(CB2/FB2)

X12CrMoWVNbN10-1-1

t

t

Temperatura badania
Tb, oC

Re (Rp0,2),
MPa

Rm (Rm),
MPa

A,
%

Z,
%

20

691

821

17,0

58

200

625

737

17,3

66

300

594

691

14,0

63

400

577

664

13,3

65

500

539

592

14,3

72

600

443

488

25,5

82

650

350

380

20,0

85

20

782

900

17,0

62

200

699

799

14,4

62

300

671

768

13,8

64

400

640

726

13,4

65

450

608

695

15,2

68

500

567

640

17,0

77

550

511

568

22,2

82

600

441

481

25,8

84

650

364

378

27,2

84
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ści należy uznać za wystarczająco wysokie w stosunku
do oczekiwań projektantów od materiału na część SP
i WP wirników turbin na parametry supernadkrytyczne. Spowodowało to jednak uzyskanie dla badanej stali
niskich wartości wydłużenia w próbie rozciągania. Wyniki badań właściwości wytrzymałościowych przedstawiono w tabeli 1.
Wytrzymałość na pełzanie

Prognozowany czas do zerwania w próbie pełzanie
w stałej temperaturze badania Tb i naprężenia badania
σb w skróconych próbach pełzania wyznaczono na podstawie opracowanej krzywej wzorcowej Larsona-Millera dla stali X10CrWMoVNb9-2 będącej materiałem
o składzie chemicznym zbliżonym do składu chemicznego badanych stali, chociaż o wyraźnie niższej zawartości węgla.
Dla każdego poziomu naprężenia badania σb skróconych prób pełzania dobrano pięć poziomów temperatury badania Tb dla wyznaczenia czasu do zerwania.
Skrócone próby pełzania przeprowadzono przy stałym
poziomie naprężenia σb o różnych wartościach od 100
do 160 MPa i w temperaturze badania Tb o różnych
wartościach od 600 do 700oC.
Uzyskane wyniki umożliwiły sporządzenie zależności
czasu do zerwania w próbie pełzania tr od temperatury
badania Tb przy stałej wartości naprężenia badania σb
w postaci prostej co pokazano na rys. 1.

Ekstrapolacja wyznaczonej prostej w kierunku niższej temperatury do wartości odpowiadających zakresowi temperatury eksploatacyjnej pozwoliła wyznaczyć
czas do zerwania odpowiadający takiemu poziomowi
temperatury. Uzyskane wartości prognozowanej trwałości w warunkach pełzania na podstawie skróconych
prób pełzania w temperaturze: 580, 600 i 620˚C oraz
dla naprężenia na poziomie 100, 120, 140, 150 i 160
MPa zestawiono w tabeli 2.
Prędkość pełzania

Dla wyznaczenia prędkości pełzania wykonano próby
pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie próby prowadzone w stałej temperaturze badania Tb i dla różnych poziomów naprężenia o stałej wartości. Uzyskane
wyniki prób pełzania obu badanych stali umożliwiły
sporządzenie zależności wielkości trwałego odkształcenia ε od czasu trwania próby pełzania t, ε = f(t) w stałej
temperaturze badania Tb. Z krzywych pełzania wyznaczono prędkości pełzania w stanie ustalonym fo s dla
każdej temperatury badania Tb i odpowiadających jej
poziomom naprężenia σb. Uzyskane wartości prędkości
pełzania stali X13CrMoCoVNbNB 9-2-1 zestawiono
w tabeli 3a a dla stali X12CrMoWVNbN10-1-1 zestawiono w tabeli 3b.
Moduł Younga

Moduł sprężystości podłużnej E jest wielkością określającą sprężystość materiału. Jest on charakterystycz-

Tabela 2. Prognozowana trwałość w warunkach pełzania na podstawie skróconych prób pełzania
Table 2. Forecasted durability in creep conditions based on shortened creep tests
Gatunek stali

X13CrMoCoVNbNB 9-2-1

Gatunek stali

X12CrMoWVNbN10-1-1

Oszacowana trwałość, h

Temperatura badania
Tb, oC

Naprężenie badania σb, 100 MPa

580

1 000 000

600

200 000

620

28 000

Temperatura badania
Tb, oC

Naprężenie badania σb, MPa
120

140

150

160

580

280 000

220 000

200 000

150 000

600

70 000

45 000

35 000

25 000

620

20 000

10 000

8 000

5 000

Rys. 1. Wyniki skróconych prób pełzania stali przy stałym naprężeniu badania σb =100 MPa dla różnych wartości temperatury
badania Tb = 620, 640, 660, 680 i 700oC materiału
Fig. 1. Results of steel shortened creep tests at constant stress σb=100 MPa for various temperature values Tb= 620, 640, 660,
680 and 700oC of the material
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Tabela 3a. Wyniki prób pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie próby oraz wyznaczone z uzyskanych krzywych pełzania
wartości prędkości pełzania w stanie ustalonym fo
Table 3a. Test results of creep tests with elongation measurement during the test and creeping speed values in the steady
state fo determined from the obtained creeping curves

Gatunek stali

Temperatura
badania
Tb, oC
575

X13CrMoCoVNbNB 9-2-1

600
625

Naprężenie
badania
σb, MPa

Czas trwania
próby
t, h

Prędkość pełzania

fo s
%/h
×105

s-1
×1010
1,69

145

1900

6,1

160

(619)

6,46

1,79

100

1900

4,57

1,27

115

(619)

5,97

1,66

80

1900

3,47

0,94

90

(619)

8,72

2,42

Tabela 3b. Wyniki prób pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie próby oraz wyznaczone z uzyskanych krzywych pełzania
wartości prędkości pełzania w stanie ustalonym fo s
Table 3b. Test results of creep tests with elongation measurement during the test and creeping speed values in the steady
state fo s determined from the obtained creeping curves

Gatunek stali

Temperatura
badania
Tb, oC

600

X12CrMoWVNbN10-1-1

625

650

ną cechą materiału definiowaną jako zależność względnego odkształcenia liniowego ε materiału od naprężenia σ, jakie w nim występuje w zakresie odkształceń
sprężystych.
Krzywe te oprócz wyznaczenia granicy sprężystości
i modułu sprężystości podłużnej (moduł Younga) pozwalają wyznaczyć granicę plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie w danej temperaturze badania.
Wybrane przykładowe krzywe rozciągania dla prób
przeprowadzonych w temperaturze pokojowej oraz
w 600˚C pokazano na rys. 2. Wartość modułu sprężystości podłużnej E dla obu porównywanych stali wykazuje istotne różnice w całym zakresie temperatury
badania (Rys. 3).
Badania mikrostruktury materiału wału wirnika
turbiny w stanie dostawy

O zespole właściwości użytkowych materiału decyduje w głównej mierze jego mikrostruktura. Tak jest
również w przypadku wysokochromowych stali X13CrMoCoVNbNB 9-2-1 i X12CrMoWVNbN10-1-1 proponowanych do zastosowania na wirniki turbin parowych
przeznaczonych do pracy w nad- i super-nadkrytycznych parametrach. W przypadku wytwarzanych grubościennych elementów z tych stali, dla których charakterystycznym jest mniejszy przerób w procesie
technologicznym przetwarzania i wytwarzania wy-

Naprężenie
badania
σb, MPa

Czas trwania
próby
t, h

Prędkość pełzania

fo s
%/h
5
×10

-1

s
×1010

100

4160

2,71

0,75

115

4002

3,44

0,95

130

3610

4,65

1,29

140

2474

5,78

1,61
0,97

80

4161

3,34

90

3904

6,45

1,7

100

2160

46,48

12,91

110

1712

274,76

73,62

50

4134

5,29

1,49

60

3785

9,72

2,7

70

2118

48,02

13,33

80

1794

290,3

80,63

robów hutniczych oraz występują mniejsze prędkości
chłodzenia po austenityzacji, można oczekiwać struktury będącej mieszaniną odpuszczonego martenzytu
z dolnym bainitem. W obu badanych stalach ponadto
mogą występować różne typy wydzieleń i nieco różny
sposób umacniania osnowy, co wynika z różnic w ich
składzie chemicznym; zawartości chromu, rodzaju oraz
ilości dodatków i mikrododatków stopowych. Jednak
typową strukturą materiału badanych stali ujawnioną
na pobranych wycinkach z badanego odlewu i elementów kutych jest martenzyt odpuszczony z wydzieleniami węglików na granicach ziarn pierwotnego austenitu
oraz listew martenzytu.
Natomiast typowymi wydzieleniami węglików występujących na granicach byłych ziarn austenitu zarówno w stali X13CrMoCoVNbNB 9-2-1 jak i X12CrMoWVNbN10-1-1 są węgliki M23C6, w których oprócz
chromu występuje wanad i niob. Węgliki te głównie
stabilizują listwową strukturę martenzytu. Na granicach i wewnątrz listew martenzytu występują liczne
drobne wydzielenia węglików, głównie wanadu. Na
efekt umocnienia mają również istotny wpływ azotki,
węglikoazotki lub węgliko-borki. Wydzielenia te występujące w formie dyspersyjnej powodują utwardzenie
wydzieleniowe, którego efektem jest zwiększona odporność na pełzanie.
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Rys. 2. Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej E na przykładzie wybranych krzywych rozciągania badanych stali
w temperaturze pokojowej i 600˚C
Fig. 2. Determination of longitudinal elasticity modulus E based on selected stretching curves of the studied steels at ambient
temperature and 600˚C

Wnioski

Rys. 3. Porównanie wartości modułu sprężystości podłużnej E badanych stali
Fig. 3. Comparison of the value of longitudinal elasticity
modulus E of the studied steels

W nowych blokach energetycznych o nadkrytycznych
oraz super nadkrytycznych parametrach pracy umożliwiających znaczące podwyższenie sprawności obiegu
wymagane jest zastosowanie materiałów o wyższych
własnościach niż stosowane w blokach o parametrach
podkrytycznych. Uzyskane wyniki badań podstawowych właściwości wytrzymałościowych (Rm, Re, Ret), wytrzymałości na pełzanie na podstawie skróconych prób
pełzania oraz prędkości pełzania, wskazują na możliwość zastosowania stali X13CrMoCoVNbNB 9-2-1 na
wirniki turbin energetycznych bloków na parametry
nadkrytyczne o ciśnieniu pary do ok. 28,5 MPa i temperaturze do ok. 620˚C. Uzyskane wyniki badań podstawowych właściwości wytrzymałościowych (Rm, Re,

Rys. 4. Mikrostruktura odpuszczonego martenzytu materiału wału turbiny z wysokochromowej stali X13CrMoCoVNbNB
9-2-1 (FB2) obserwowana w skaningowym mikroskopie elektronowym
Fig. 4. Microstructure of tempered martensite of turbine shaft material made of high-chromium X13CrMoCoVNbNB 9-2-1
(FB2) steel observed with a scanning electron microscope
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Rys. 5. Mikrostruktura odpuszczonego martenzytu materiału wału turbiny z wysokochromowej stali X12CrMoWVNbN10-1-1
obserwowana w skaningowym mikroskopie elektronowym
Fig. 5. Microstructure of tempered martensite of turbine shaft material made of high-chromium X12CrMoWVNbN10-1-1 steel
observed with a scanning electron microscope

t

Re ), wytrzymałości na pełzanie na podstawie skróconych prób pełzania oraz prędkości pełzania, w zakresie
temperatury i naprężenia odpowiadających założonym
obliczeniowym, wskazują na możliwość zastosowania
stali X12CrMoWVNbN10-1-1 na wirniki turbin energetycznych bloków na parametry super nadkrytyczne
o ciśnieniu pary do ok. 30 MPa i w temperaturze do
ok. 650˚C.
Wytwarzane grubościenne elementy ze stali X13CrMoCoVNbNB 9-2-1 i X12CrMoWVNbN10-1-1, dla których charakterystycznym jest mniejszy przerób w procesie technologicznym przetwarzania i wytwarzania
wyrobów hutniczych oraz występują mniejsze prędkości chłodzenia po austenityzacji, mają charakterystyczną strukturę martenzytu odpuszczonego z wydzieleniami węglików na granicach ziarn pierwotnego austenitu oraz listew martenzytu. W obu badanych stalach
ponadto mogą występować różne typy wydzieleń i nieco
różny sposób umacniania osnowy, co wynika z różnic
w ich składzie chemicznym; zawartości chromu, rodzaju oraz ilości dodatków i mikrododatków stopowych.
Typowymi wydzieleniami węglików występujących
na granicach byłych ziarn austenitu zarówno w stali
X13CrMoCoVNbNB 9-2-1 jak i X12CrMoWVNbN10-1-1
są węgliki M23C6, w których oprócz chromu występuje
wanad i niob. Węgliki te głównie stabilizują listwową
strukturę martenzytu. Na granicach i wewnątrz listew
martenzytu występują liczne drobne wydzielenia węglików, głównie wanadu. Na efekt umocnienia mają również istotny wpływ azotki, węglikoazotki lub węglikoborki. Wydzielenia te występujące w formie dyspersyjnej powodują utwardzenie wydzieleniowe, którego
efektem jest zwiększona odporność na pełzanie.
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Przetwarzanie i analiza obrazów – studium
zastosowań metod statystycznych
w ocenie klasy uszkodzeń materiałów
pracujących w warunkach pełzania
Przeprowadzono badania mikrostruktury stali dla energetyki w stanie dostawy oraz po długotrwałym wyżarzaniu.
Dla zarejestrowanych obrazów mikrostruktury wykonano
analizę ilościową wydzieleń. Na tej podstawie wykonano
analizę statystyczną zebranych danych, której celem było
oszacowanie parametrów wybranego, teoretycznego rozkładu statystycznego. Obliczono prognozę średniej średnicy
wydzieleń i odchylenia standardowego takiego rozkładu
dla czasu 100 tys. godzin. W ostateczności opracowano
prognozę dla całego rozkładu, przy założeniu, że ma on
postać rozkładu logarytmiczno-normalnego. Uzyskane wyniki badań potwierdziły możliwość zastosowania, w ocenie
stopnia degradacji stali pracujących w podwyższonej temperaturze, metod prognozowania wywodzących się ze statystyki matematycznej, a w szczególności teorii procesów stochastycznych oraz metod prognozowania przez analogię.
Przedstawiono procedurę, która pozwala na opracowanie
prognozy gęstości prawdopodobieństwa średnicy wydzieleń
w warunkach niestabilności mikrostruktury wybranych
gatunków stali.
Słowa kluczowe: wyżarzanie, statystyka matematyczna,
teoria prognozowania
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Processing and analysis of images – study
on the applications of statistical methods in the
assessment of damage class of materials working
in creep conditions

ostrożnie przyjętych współczynników bezpieczeństwa
[4, 7].
Eksploatacja kotłów w okresie obliczeniowego czasu pracy wymaga również prowadzenia okresowych,
planowanych badań diagnostycznych [4]. Pozwala to
w większości przypadków na wcześniejsze wykrycie
nadmiernej utraty trwałości, eliminując nieprawidłową pracę spowodowaną przez błędne rozwiązania
konstrukcyjne bądź nieprawidłowo wykonane prace
montażowe, a czasami nieprawidłowo dobranym materiałem do założonych parametrów pracy [8]. Ma to
istotny wpływ na wzrost bezawaryjności pracujących
urządzeń.
Do prawidłowej oceny stanu materiału, nie tylko
podczas pracy w czasie obliczeniowym ale również poza
nim, wykorzystywana jest między innymi znajomość
długotrwałego wpływu temperatury na zmianę właściwości mechanicznych i mikrostruktury [9–11]. Dlatego
też celem poniższej analizy było stworzenie podstaw do
rozwinięcia kompetencji Instytutu w zakresie zastosowań analizy statystycznej w ocenie zmian właściwości
materiałów pracujących w warunkach podwyższonej
temperatury.
Zaproponowane modele służące osiągnięciu zaplanowanego celu pracy, obejmują metody statystyki matematycznej. Przedmiotem statystyki matematycznej
są metody wnioskowania o rozkładach zmiennych losowych na podstawie zebranych informacji o realizacji tych zmiennych, czyli w oparciu o tzw. próbę statystyczną (reprezentacyjną).

Microstructure of steel was studied for the power industry as delivered and after prolonged annealing. Quantitative analysis of separations was determined for the recorded microstructure images. Based on the above, statistical
analysis of the collected data was carried out. Its aim was
to estimate parameters of the selected theoretical statistical distribution. A forecast for the average diameter of
separations and standard deviation for such distribution
was calculated for 100 thousand hours. At the end, a forecast for the entire distribution was established, with the
assumption that it has the form of a log-normal distribution. The obtained test results confirmed the possibility to
use, in the assessment of the level of degradation of steels
working in increased temperature, forecasting methods
originating from mathematical statistics, in particular the
theory of stochastic processes and forecast by analogy. The
procedure which allows to establish forecast for separation
diameter probability density in microstructure instability
conditions of selected steel grades was presented.
Keywords: annealing, mathematical statistcs, forecasting theory

Wprowadzenie
Istotnym zagadnieniem w długotrwałej eksploatacji
elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych jest
niestabilność mikrostruktury i właściwości mechanicznych zastosowanych stali i stopów [1–3]. Powszechnie
wiadomo, że podstawowym kryterium decydującym
o doborze materiału na elementy ciśnieniowe pracujące w warunkach pełzania jest wytrzymałość na pełzanie Rz lub granica pełzania R1 [4]. Elementy ciśnieniowe projektowane są na określony czas pracy zwany
obliczeniowym, który dla obecnie budowanych kotłów
przyjmuje się standardowo jako 200 tys. godzin [5].
Prawidłowo wykonane obliczenia przy projektowaniu
tych elementów powinny zapewnić bezawaryjną pracę w założonym czasie obliczeniowym. Związane jest
to przede wszystkim z zastosowaniem szeregu współczynników bezpieczeństwa. Winny one uwzględniać
ewentualny brak wystarczającej wiedzy o zmianie właściwości użytkowych podczas długotrwałej pracy przy
założeniach projektowych i rozwiązaniach konstrukcyjnych [4]. Teoretycznie po tym okresie elementy te
należałoby wycofać z dalszej eksploatacji i zastąpić nowymi. W praktyce jednakże po przeprowadzeniu badań
diagnostycznych i nowych obliczeń projektowych, elementy te mogą być i są często eksploatowane poza obliczeniowy czas pracy, nierzadko dwukrotnie dłużej [6,
7]. Spowodowane jest to w większości wyższą rzeczywistą wytrzymałością na pełzanie użytych materiałów od
przyjętej do obliczeń średniej czasowej wytrzymałości
na pełzanie podanej w normie, większą grubością rzeczywistą ścianki od założonej obliczeniowej, jak i zbyt

Materiał, zakres i metodyka badań
Przedmiot badań stanowiły niskostopowe stale w gatunku T23 i T24 o zawartości ok. 2,5% Cr oraz wysokostopowe stale w gatunku. P91, P92 i VM12 o zawartości
9÷12% Cr. Skład chemiczny wytypowanych do badań
stali zestawiono w tabeli 1.
Badania mikrostrukturalne przeprowadzono za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego Inspect F (SEM) na konwencjonalnie przygotowanych
zgładach metalograficznych trawionych nitalem.
Analizę ilościową wydzieleń przeprowadzono z wykorzysaniem systemu analizy obrazu NIKON EPIPHOT200 & LUCIA G v.5.03. Korzystając z markera
skali umieszczonego na obrazach struktur skalibrowano system analizy obrazu. Współczynnik kalibracji: 1 piksel = 0,040 µm. Na każdy analizowany obraz
nakładano ramkę pomiarową o wymiarach 1020 × 940
pikseli.
Analizę statystyczną zebranych danych, której celem
było oszacowanie parametrów wybranego, teoretycznego rozkładu statystycznego, a następnie obliczenie
prognozy wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego takiego rozkładu przeprowadzono dla czasu
równego 100 tys. godzin. W ostateczności opracowano
prognozę dla całego rozkładu, przy założeniu, że ma on
postać rozkładu logarytmiczno-normalnego.

Tabela 1. Skład chemiczny badanych stali, % masy
Table 1. Chemical composition of the studied steels, weight %
Gatunek stali

C

Mn

Si

P

S

Cr

Mo

V

W

Nb

B

N

T23

0,06

0,46

0,14

0,014

0,001

2,18

0,09

0,25

1,54

0,05

-

0,023

0,005

0,0023

T24

0,09

0,53

0,24

0,014

0,002

2,51

1,01

0,22

-

0,05

P91

0,11

0,41

0,28

0,016

0,004

8,80

0,91

0,22

-

0,07

P92

0,10

0,45

0,17

0,01

0,01

9,26

0,47

0,20

1,95

0,06

0,009

0,04

VM12

0,13

0,22

0,48

0,01

0,01

11,40

0,27

0,22

1,30

0,05

0,003

0,05

0,03
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Wyniki i ich dyskusja

przejść do oszacowania rozkładów teoretycznych analizowanych zmiennych. Służą temu metody estymacji
parametrycznej i nieparametrycznej. Estymacja parametryczna może być zastosowana w przypadku, gdy
wiadomo do jakiej klasy rozkładów należy rozkład badanej zmiennej. W przypadku braku znajomości postaci
analitycznej stosowane są metody nieparametryczne.
W pierwszej kolejności zastosowano estymację nieparametryczną w celu określenia klasy analitycznej funkcji gęstości prawdopodobieństwa [12].
Jeżeli f(x) jest gęstością rozkładu zmiennej X, przy
czym x1, x2, …, xn jest próbą prostą wylosowaną z populacji generalnej, to estymatorem jądrowym gęstości
nazywana jest funkcja o postaci (1) [13]:

Badania mikrostruktury w skaningowym mikroskopie elektronowym miały na celu ujawnienie mikrostruktury badanych stali w stanie dostawy jak i po długotrwałym wyżarzaniu, w zależności od gatunku stali,
o
w temperaturze 550, 600 i 650 C. Dla założonych wyżej
wymienionych stanów materiału wykonano od 10 do 15
rejestracji obrazów mikrostruktury przy powiększeniu
2000×. Obrazy te posłużyły do przeprowadzenia analizy ilościowej średnicy występujących wydzieleń.
Podstawowe miary statystyczne opisujące strukturę
zbioru danych przedstawiono na przykładzie stali T23
w tabeli 2.
Opis struktury zbioru danych

Stosunek średniej do odchylenia standardowego
czyli współczynnik zmienności waha się w granicach
33,5÷45,4%
Drugą podstawową miarą położenia rozkładu statystycznego są kwantyle, spośród których najczęściej używanymi miarami są kwartyle (wartości ćwiartkowe).
Kwartyl pierwszy dzieli uporządkowany niemalejąco
zbiór na dwie części w ten sposób, że 25% jednostek
ma wartości zmiennej mniejsze lub równe kwartylowi
pierwszemu, a 75% równe lub większe od tego kwartyla. Analogicznie miara ta jest opisywana w przypadku kwartyla drugiego, który odpowiada medianie oraz
kwartyla trzeciego.
Do podstawowych miar asymetrii i koncentracji należą współczynniki skośności i kurtozy. Jeżeli miara
asymetrii jest większa od zera to rozkład statystyczny charakteryzuje się asymetrią prawostronną, co jest
charakterystyczne dla wszystkich badanych przypadków. Koncentracja (kurtoza) wartości zmiennej wokół
jej średniej ma ścisły związek z jej zróżnicowaniem. Im
większe zróżnicowanie tym mniejsza koncentracja. Jeżeli współczynnik koncentracji jest większy od 3 to rozkład analizowanej zmiennej charakteryzuje skupienie
silniejsze od tego, jakie występuje w przypadku rozkładu normalnego (Gaussa), co ma miejsce we wszystkich
analizowanych przypadkach.
Przeprowadzona analiza pokazuje, że wybrane miary
opisujące strukturę zbioru danych zmieniają się w czasie, a analizowane rozkłady wykazują asymetrię prawostronną oraz koncentrację wokół średniej silniejszą
niż w przypadku rozkładu normalnego.
Znając podstawowe miary położenia, zmienności (rozproszenia, dyspersji), asymetrii i koncentracji, można

(1)
gdzie:
an – ciąg liczb dodatnich rozbieżnym do nieskończo			 ności.
Założono, że funkcja K(·), będzie miała postać jądra
Epanecznikowa (2) [12]:
3 - 2
(1 x ) dla x d [- 1, 1]
K (x) = * 4
0 dla x d (- 3, - 1) j (1, 3)

(2)

Biorąc pod uwagę obliczone miary opisujące strukturę zbioru danych oraz wyniki estymacji nieparametrycznej, podjęto próbę dopasowania do danych, teoretycznej funkcji gęstości prawdopodobieństwa, który
spełnia właściwości opisane przez podstawowe miary
położenia, rozproszenia, asymetrii i koncentracji.
Za teoretyczną postać funkcji gęstości prawdopodobieństwa wybrano rozkład logarytmiczno-normalny,
który dany jest następującym wzorem (3) [14]:
p (x) =

1

e(

- lnx - n) 2 /2v 2

(3)
xv 2r
Parametry rozkładów, czyli średnia logarytmów analizowanych zmiennych (μ) i odchylenie standardowe
logarytmów zmiennych (σ) zostały oszacowane metodą
największej wiarygodności [14]. Oszacowane poziomy
średniej i odchylenia standardowego przedstawiono
przykładowo dla stali P91 w tabeli 3.
Zebrane wyniki badań dla badanych stali były podstawą do przeprowadzenia analizy statystycznej struk-

Tabela 2. Miary statystyczne opisujące strukturę zbioru danych
Table 2. Statistical measures describing the structure of a data set
Stan materiału

Średnia

Odch. st.

Wsp. zm.

Skośność

Kurtoza

I kw.
25%

Mediana
50%

II kw.
75%

St. wyj.

0,379

0,127

33,5%

1,320

5,07

0,285

0,349

0,443

550oC/103 h

0,355

0,161

45,4%

2,560

12,05

0,263

0,315

0,401

550oC/104 h

0,387

0,134

34,6%

1,333

5,55

0,285

0,363

0,452

550oC/7·104 h

0,419

0,146

34,8%

1,168

4,48

0,312

0,385

0,488

600oC/103 h

0,430

0,144

33,5%

1,176

4,92

0,334

0,396

0,492

o

4

600 C/10 h

0,557

0,187

33,6%

1,544

5,53

0,423

0,508

0,633

600oC/7·104 h

0,661

0,245

37,1%

1,075

4,05

0,469

0,607

0,803

650/10
tys. h

650/30
tys. h

650/70
tys. h

Tabela 3. Obliczone parametry rozkładu logarytmiczno-normalnego dla stali P91
Table 3. Calculated parameters of a log-normal distribution for the P91 steel
Stan
wyjściowy

600/1
tys. h

600/10
tys.h

600/30
tys. h

600/70
tys. h

650/1
tys. h

μ

-1,8302

-1,4955

σ

0,3777

0,3324

-1,377

-1,32

-1,222

-1,5152

-1,319

-1,128

-1,089

0,383

0,429

0,311

0,357

0,3924

0,294

0,3338
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Tabela 4. Porównanie średniej i odchylenia standardowego obliczonych dla danych zlogarytmowanych z oszacowanymi parametrami rozkładu logarytmiczno-normalnego
Table 4. Comparison of the average and standard deviation calculated for logarithmic data with estimated parameters for
the log-normal distribution

Stan materiału
Stan wyjściowy
600/1 tys. h
600/10 tys. h
600/70 tys. h
600/100 tys. h
prognoza 600/150 tys. h
650/1 tys. h
650/10 tys. h
650/70 tys. h
650/100 tys. h
prognoza 650/150 tys. h

Miary obliczone na podstawie danych
zlogarytmowanych: lnx
Średnia
Odch. st.
Średnia
Odch. st.
rozkład
rozkład
-1,78
-1,78
0,34
0,34
-1,36
-1,36
0,47
0,47
-1,25
-1,25
0,46
0,46
-1,20
-1,20
0,46
0,46
-1,19
-1,19
0,51
0,51
-1,11
0,51
-1,26
-1,26
0,44
0,44
-1,20
-1,20
0,49
0,49
-1,16
-1,16
0,48
0,48
-0,99
-0,99
0,44
0,44
-0,92
0,45

tury zbioru w celu przyjęcia założenia o postaci funkcji
gęstości prawdopodobieństwa.
Obliczone parametry rozkładu logarytmiczno-normalnego były natomiast punktem wyjścia do oszacowania parametrów funkcji regresji liniowej, którą wykorzystano do opracowania prognozy dla założonych,
dłuższych czasów wyżarzania.
W tabeli 4, na przykładzie stali P92, porównano miary wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego.
Zostały one obliczone na podstawie danych zlogarytmowanych. W tabeli tej, pokazano również miary doprowadzone do postaci rozlogarytmowanej.
Wnioski końcowe
Zebrane w pracy wyniki badań stali po długotrwałym
wyżarzaniu były podstawą do przeprowadzenia analizy statystycznej struktury zbioru (Tab. 2). Wykazano,
że struktura zmienia się w czasie, co w ostateczności
opisano zmianami parametrów funkcji gęstości prawdopodobieństwa (Tab. 3). Opisu formalnego dokonano
z zastosowaniem metod statystyki matematycznej oraz
zastosowano teorię prognozowania.
Do rozkładów rzeczywistych średniej średnicy wydzieleń dopasowano funkcję gęstości prawdopodobieństwa o postaci rozkładu logarytmiczno-normalnego
opisanej wzorem (3). Parametry funkcji, czyli średnia
logarytmów analizowanych zmiennych (μ) i odchylenie
standardowe logarytmów zmiennych (σ) były podstawą
do oszacowania parametrów funkcji regresji liniowej,
którą wykorzystano do opracowania prognozy średniej
średnicy wydzieleń i ich rozkładu dla dłuższych czasów
wyżarzania.
Przeprowadzona analiza statystyczna wzrostu wielkości wydzieleń w temperaturze zbliżonej do temperatury długotrwałej eksploatacji, wskazuje na ciągły, jednakże bardzo powolny proces wzrostu wydzieleń. Natomiast podwyższenie temperatury wyżarzania ujawniło
znaczne zwiększenie dynamiki wzrostu wydzieleń.
Oszacowane parametry funkcji gęstości prawdopodobieństwa dają możliwość zastosowania, w ocenie stopnia degradacji eksploatowanych materiałów, metod
prognozowania przez analogię. Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdzają przydatność metod statystyki
matematycznej i prognozowania.

Miary rozlogarytmowane: x = exp(lnx)
Średnia
0,17
0,26
0,29
0,30
0,30
0,29
0,30
0,31
0,37

Średnia
rozkład
0,17
0,26
0,29
0,30
0,30
0,33
0,29
0,30
0,31
0,37
0,40

Odch. st.
1,40
1,60
1,58
1,59
1,66
1,56
1,63
1,61
1,55

Odch. st.
rozkład
1,40
1,60
1,58
1,59
1,66
1,67
1,56
1,63
1,61
1,55
1,57
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Odporność na pełzanie materiałów
przeznaczonych na elementy kotłów
o parametrach ultra nadkrytycznych
Podstawowym celem prowadzonych badań była ocena
zachowania się materiałów przeznaczonych na elementy
kotłów o parametrach ultra nadkrytycznych ze stali i stopów o strukturze austenitycznej w warunkach pełzania
oraz wyznaczenie ich trwałości eksploatacyjnej w zależności od wymaganych parametrów pracy.
W ramach pracy wykonano badania dla austenitycznej stali Sanicro25 (22Cr25NiWCoCu) oraz stopu HR6W
(23Cr-43NiWNbTi) o wymaganych właściwościach wysokotemperaturowych, w tym odporności na pełzanie, przeznaczonych do zastosowania m.in. na wężownice przegrzewaczy pary w blokach energetycznych o parametrach ultra
nadkrytycznych.
Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono
trwałość resztkową i oszacowano rozporządzalna trwałość
resztkową dla badanych materiałów dla przyjętych parametrów eksploatacji, która jest czasem bezpiecznej eksploatacji.
Wyniki pracy będą wykorzystywane w pracach projektowych kotłów o parametrach ultra nadkrytycznych oraz
w tworzeniu charakterystyk wytrzymałościowych na pełzanie. Ponadto będą wykorzystywane wraz z wynikami badań zmian w strukturze w ocenie przydatności badanych
materiałów o osnowie austenitycznej oraz przewidywaniu
ich zachowania się w eksploatacji. Wyniki pracy znajdą
również zastosowanie w działalności diagnostycznej w ocenie krytycznych elementów części ciśnieniowej kotłów energetycznych.
Słowa kluczowe: kotły o parametrach ultra nadkrytycznych, materiały o osnowie austenitycznej, pełzanie, trwałość eksploatacyjna

Creep resistance of materials designed for the
components of boilers with ultra-supercritical
parameters
The primary objective of the studies was to assess the
behaviour of materials designed for the components of boilers with ultra-supercritical parameters made of steels and
alloys with austenitic structure in creep conditions and to
determine their durability depending on the required operating parameters.
As part of the work, studies for the Sanicro25 (22Cr25NiWCoCu) austenitic steel and the HR6W (23Cr-43NiWNbTi)
alloy with the required high-temperature properties, including creep resistance, designed for use in e.g. superheater coils in power units with ultra-supercritical parameters
were carried out.
Based on the studies, residual life was determined and
disposable residual life was estimated for the studied materials for the assumed operating parameters, which is the
time of safe operation.
The results of the work will be used in the design of boilers with ultra-supercritical parameters and in the creation
of creep resistance characteristics. Moreover, together with
the results of the studies on structural changes, they will be
used in the assessment of usefulness of the studied materials with austenitic matrix and in forecasting their behaviour during operation. The results of the work will also find
use in diagnostics in the assessment of critical components
of the pressure section of boilers.
Keywords: boilers with ultra-supercritical parameters,
materials with austenitic matrix, creep, durability

55
Wprowadzenie
Większość eksploatowanych bloków energetycznych
w Polsce przekroczyła obliczeniowy czas pracy 100 000
godzin osiągając rzeczywisty czas pracy często powyżej
200 000 godzin [1]. Racjonalnie prowadzona diagnostyka i prace modernizacyjne starych bloków nie pokryją
zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego budowane są i planowane do realizacji w najbliższych latach
w Polsce bloki o nadkrytycznych parametrach pracy,
które będą pracować w temperaturze około 625oC i przy
ciśnieniu pracy około 30 MPa (Elektrownia Pątnów,
Elektrownia Łagisza, Elektrownia Bełchatów). Budowa nowych bloków o nadkrytycznych parametrach
pary to nie tylko odbudowa polskiej energetyki, ale
również zastosowanie się do uwarunkowań prawnych
związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej,
których głównym celem jest ochrona środowiska poprzez znaczne ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów cieplarnianych. Zastosowanie nadkrytycznych parametrów pary nie tylko zmniejsza emisję
zanieczyszczeń, zmniejsza koszty wytwarzania energii,
ale przede wszystkim zwiększa sprawność urządzeń
elektroenergetycznych. Tak wysokie parametry eksploatacyjne wymagają zastosowania na elementy krytyczne kotła stali i stopów nowej generacji.
Pojawia się konieczność zastosowania stali austenitycznych na około 17% wszystkich elementów ciśnieniowych kotła, a dalszy planowany wzrost temperatury
wymaga dodatkowo zastosowania nadstopów niklu.
W Polsce doświadczenia eksploatacyjne stali austenitycznych i stopów niklu stosowanych na elementy
krytyczne cienko- i grubościenne kotła po eksploatacji
są niewielkie.
Obecnie pracujące bloki energetyczne na nadkrytyczne parametry pracy (Elektrownia Pątnów, Elektrownia
Łagisza, Elektrownia Bełchatów), w których zastosowano stale austenityczne pracują zbyt krótko, bo zaledwie ok. 30 tys. godzin. Zatem wiedza i doświadczenie
związane z eksploatowaniem stali austenitycznej jest
niewielka.
W kraju w przeciągu kilku najbliższych lat przewiduje się budowę i uruchomienie nowych bloków na parametry nadkrytyczne z zastosowaniem stali o strukturze
austenitycznej. Stąd też niezwykle istotne jest zdobycie
wiedzy umożliwiającej opracowanie modeli przewidywania trwałości eksploatacyjnej materiału elementów
części ciśnieniowej kotła po długotrwałej eksploatacji
w warunkach pełzania [2, 3].
Podstawowym celem prowadzonych badań była ocena
zachowania się materiałów przeznaczonych na elementy kotłów o parametrach ultra nadkrytycznych ze stali
i stopów o strukturze austenitycznej w warunkach pełzania oraz wyznaczenie ich trwałości eksploatacyjnej
w zależności od wymaganych parametrów pracy.
W ramach pracy wykonano badania dla austenitycznej stali Sanicro25 (22Cr25NiWCoCu) oraz stopu
HR6W (23Cr-43NiWNbTi) o wymaganych właściwościach wysokotemperaturowych, w tym odporności na
pełzanie, przeznaczonych do zastosowania m.in. na
wężownice przegrzewaczy pary w blokach energetycznych o parametrach ultra nadkrytycznych. W międzynarodowej energetyce stal Sanicro 25 i stop HR6W są
stosowane w budowie kotłów na parametry nad- i ultra
nadkrytyczne. Na rynku krajowym są materiałami nowymi, nad którymi prowadzone są obecnie badania pod
kątem możliwości wykonania elementów konstrukcyj-
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–– badania właściwości mechanicznych, w tym przede
wszystkich trwałości resztkowej i rozporządzalnej
trwałości resztkowej będącej czasem bezpiecznej
eksploatacji w założonych parametrach długotrwałej eksploatacji. Skrócone próby pełzania wykonano
zgodnie z procedurą M2-BE pt.: Próba pełzania przy
jednoosiowym rozciąganiu. Metoda Badania.
Skrócone próby pełzania dla stopu HR6W przeprowadzono przy stałym naprężeniu badania σ0 = const =
σr = 120 oraz 140 MPa oraz w stałej temperaturze badania Tb dla każdej z prób, ale o różnych wartościach
od 700ºC do 750ºC ze stopniowanie, co 25°C. Skrócone
próby pełzania dla stopu HR6W przeprowadzono również przy stałym naprężeniu badania 200 MPa oraz
w stałej temperaturze badania Tb dla każdej z prób, ale
o różnych wartościach od 650ºC do 750ºC.
Badania pełzania prowadzono również dla stali Sanicro25, przy stałym naprężeniu badania 200 MPa oraz
w stałej temperaturze badania Tb dla każdej z prób, ale
o różnych wartościach od 675ºC do 750ºC.

nych projektowanego kotła o parametrach ultra nadkrytycznych.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły próbki w stanie dostawy ze stali Sanicro 25 oraz stopu HR6W rekomendowanych do zastosowań na elementy ciśnieniowe pracujące
w warunkach największych obciążeń cieplno-mechanicznych.
Sanicro 25 (22Cr25NiWCoCu) jest stalą austenityczną odporną na korozję o dobrych właściwościach w podwyższonej temperaturze. Stal znajduje zastosowanie
do produkcji przegrzewaczy pary świeżej i wtórnej
w nowej generacji kotłach opalanych węglem o ultra
nadkrytycznych parametrach pracy.
Gatunek Sanicro 25 charakteryzuje się [4, 6]:
–– wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi w podwyższonej temperaturze,
–– bardzo wysoką odpornością na pełzanie,
–– wysokotemperaturą odpornością na korozję,
–– dobrą odpornością na korozję w środowisku pyłu węglowego,
–– wysoką stabilnością struktury,
–– dobrą obrabialnością.
HR6W (23Cr-43NiWNbTi) jest stopem o strukturze
austenitycznej o wysokiej zawartości niklu Ni (43%).
Stop znajduje zastosowanie do produkcji przegrzewaczy pary świeżej i wtórnej w nowej generacji kotłach
opalanych węglem o ultra nadkrytycznych parametrach pracy [5, 7].
Gatunek HR6W charakteryzuje się [5, 7]:
–– stabilnością podczas długotrwałej pracy w warunkach pełzania,
–– wyższą odpornością na korozję od stali austenitycznej 18Cr-8Ni,
–– stabilnością struktury w temperaturze podwyższonej, co przyczynia się do lepszych właściwości relaksacji naprężeń i wystarczających właściwości zmęczeniowych dla różnych zastosowań,
–– lepszą plastycznością (szersza dostępna ranga rozmiarów i lepsza spawalność od obecnych stopów niklu o fazie γ)
Zakres pracy obejmował:
–– badania mikrostruktury w skaningowym mikroskopie elektronowym Inspect F przy powiększeniach od
500 do 5000× na zgładach metalograficznych w stanie
wyjściowym oraz po wybranych próbach pełzania,

Wyniki badań
Ocena i dyskusja wyników

Obraz struktury obserwowany w skaningowym mikroskopie elektronowym stopu Sanicro 25 to austenit
z nierozpuszczonymi azotkami NbCrN, natomiast stopu HR6W to austenit z wydzieleniami pierwotnymi
typu Nb (C,N). Na podstawie badań mikrostruktury
stopu HR6W oraz stali Sanicro 25 zaobserwowano
dynamiczny wzrost procesu wydzieleniowego po granicach i wewnątrz ziarn austenitu, głównie wydzieleń
typu M23C6, MX, fazy Z i Lavesa, w odniesieniu do stanu wyjściowego.
Wyniki skróconych prób pełzania przedstawiano
w postaci zależności log tr = f(Tb) przy σb = const. Pozwalają one na wykreślenie prostej nachylonej do osi
czasu do zerwania tr. Trwałość resztkową wyznaczono
przez ekstrapolację uzyskanej prostej w kierunku niższej temperatury odpowiadającej przewidywanej eksploatacyjnej Te.
Na tej podstawie oszacowano rozporządzalną trwałość resztkową dla badanych materiałów dla przyjętych
parametrów eksploatacji, która jest czasem bezpiecznej eksploatacji (Tab. 1).

Tabela 1. Prognozowana trwałość resztkowa na podstawie skróconych prób pełzania dla badanego stopu HR6W
Table 1. Forecasted residual life based on shortened creep tests for the studied HR6W alloy
Materiał do badań

Przyjęte naprężenie
robocze σr [MPa]

1

2
120

HR6W

140

200

Przyjęta temperatura
dalszej eksploatacji
Tr [ºC]

Oszacowana trwałość [h]
resztkowa

rozporządzalna
resztkowa

3

4

5

600

150 000

90 000

610

90 000

54 000

620

60 000

36 000

600

105 000

63 000

610

60 000

36 000

620

50 000

30 000

600

10 000

6 000

610

7 000

4 200

620

5 000

3 000
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Podsumowanie
Wyniki pracy będą wykorzystywane w pracach projektowych kotłów o parametrach ultra nadkrytycznych.
Uzyskane wyniki badań będą wykorzystane ponadto w
tworzeniu charakterystyk wytrzymałościowych na pełzanie a wraz z wynikami badań zmian w strukturze
w ocenie przydatności badanych materiałów o osnowie
austenitycznej oraz przewidywaniu ich zachowania się
w eksploatacji. Wyniki pracy zostaną również wykorzystane w działalności diagnostycznej w ocenie krytycznych elementów części ciśnieniowej kotłów energetycznych.
Tematyka pracy wpisuje się w strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie zapewnienia
długotrwałej i niezawodnej pracy eksploatowanych
jednostek.
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Zwiększenie odporności ultrawytrzymałej
stali bainityczno-austenitycznej na
wysokoenergetyczne wielokrotne
obciążenia udarowe metodą optymalizacji
składu chemicznego i parametrów
wytwarzania
Niniejsza praca dotyczyła badań ultrawytrzymałych
stali bainityczno-austenitycznych, ukierunkowanych na
podwyższenie wytrzymałości i ciągliwości tej grupy gatunkowej stali m.in. w warunkach wysokoenergetycznych
oddziaływań udarowych, w tym wielokrotnych. Realizacja
niniejszego projektu oraz kontynuacja badań, umożliwi
kompleksowe podjęcie zagadnienia: od projektowania składu chemicznego i parametrów wytwarzania, do aplikacji
wyrobów z tej grupy gatunkowej stali.
Słowa kluczowe: stal bainityczna, właściwości mechaniczne, technologia wytwarzania, udary wysokoenergetyczne

Increase of resistance of ultra-high-strength
bainitic-austenitic steel to high-energy repeated
impact loading by optimisation of chemical
composition and manufacturing parameters
This study concerns the investigation of ultra-highstrength bainitic-austenitic steels, oriented towards the
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increase of strength and ductility of this steel grade in,
among others, conditions of high-energy impact loadings,
including repeated impact loadings. The realisation of this
project and the continuation of the research will enable extensive undertaking of the issue: from designing chemical
composition and manufacturing parameters to using products made from this steel grade.
Keywords: bainite steel, mechanical properties, manufacturing technology, high energy impacts

Wprowadzenie
Stale bainityczno-austenityczne są przedmiotem badań w Instytucie Metalurgii Żelaza od roku 2008 [1].
Stale te charakteryzują się korzystną kombinacją właściwości mechanicznych, nieosiągalnych w przypadku innych gatunków stali. Czynnikiem decydującym
o właściwościach tej stali jest skład chemiczny oraz odpowiednio dobrany proces obróbki cieplno-plastycznej
i cieplnej, w wyniku której powstaje unikalny typ nanostruktury [2–11]. Obecnie realizowane w IMŻ badania
mają na celu opracowanie przemysłowej technologii
wytwarzania wyrobów z ultrawytrzymałej stali bainityczno-austenitycznej o właściwościach pozwalających
na zastosowanie do wytwarzania osłon balistycznych
oraz wyrobów o bardzo wysokiej twardości i odporności
na ścieranie, przy jednocześnie dobrej odporności na
działania udarowe. Uzyskane dotychczas wyniki badań
potwierdziły wysokie właściwości użytkowe tej klasy
stali w warunkach obciążeń udarowych. W przypadku wysokoenergetycznych oddziaływań dynamicznych
trudno wskazać jednoznacznie czynnik lub zestaw
właściwości wyznaczonych w próbach statycznych determinujący wysoką skuteczność ochronną. Poza odpowiednim poziomem twardości (wytrzymałości) istotna
jest także wartość granicy plastyczności oraz wydłużenie, a szczególnie ciągliwość (mierzona np. udarnością). Wysoka twardość wydaje się być istotna, z uwagi
na wysoką twardość rdzeni pocisków, ale nie jest to
regułą, ponieważ obserwuje się znaczący wpływ wartości skumulowanej energii udarowej na jednostkę powierzchni w miejscu uderzenia, która wynika z kształtu i podatności od odkształcenia plastycznego rdzenia
pocisku. Z kolei odpowiednio duża wartość ilorazu
Rm/R0,2 teoretycznie tylko zapewnia wyższą zdolność do
pochłaniania energii poprzez odkształcenie plastyczne.
Dotyczy to niewątpliwie warunków statycznych i oddziaływań dynamicznych charakteryzujących się małą
szybkością odkształcenia. Należy także uwzględnić odporność blach stalowych w warunkach testów ostrzałem wielokrotnym (multihit), który jest podstawowym
kryterium spełnienia wymagań. W projekcie PI-0003
[7–11] zastosowano blachy z ultrawytrzymałej stali ba®
inityczno-austenitycznej NANOS-BA do konstrukcji
paneli ochronnych przeciwko pociskom kumulacyjnym
oraz spełniających wymagania 4 poziomu ochrony wg
NATO STANAG 4569. Przeprowadzone badania wykazały, że nowoopracowane panele umożliwiły obniżenie
masy własnej panelu o około 20%, jednakże ww. gatunek stali podczas ostrzału pociskami kumulacyjnymi
i kalibru 14,5 mm znajduje się „na granicy” możliwości odkształcalności bez pęknięć. Obecne wymagania
producentów wymuszają opracowywanie konstrukcji
o coraz mniejszej masie własnej, a stal bainitycznoaustenityczna, charakteryzująca się bardzo dobrą
kombinacją wytrzymałości i ciągliwości, jest materiałem, który może spełnić te wymagania ze względu na
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szerokie możliwości kształtowania właściwości mechanicznych poprzez odpowiedni skład chemiczny i parametry procesu wytwarzania. Praca ma charakter
wyprzedzający w zakresie badań zachowania się stali
w warunkach obciążeń udarowych skutkujących powstaniem w próbce stanu odkształceń ścinających oraz
w warunkach obciążeń wielokrotnych. Wyprzedzający
charakter pracy dotyczy także badań mikrostruktury
po odkształceniu. Tematyka pracy stanowi kontynuację badań stali bainityczno-austenitycznych w warunkach obciążeń udarowych, podjętych w wyniku realizacji projektów w Zakładzie BW.
W ramach pracy przygotowano i złożono dwa wnioski na projekty finansowane z funduszy Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne” dotyczące blach
pancernych do zastosowania w kontenerze obserwacyjno-obronnym (LOOK) we współpracy z WITPiS, ZM
Tarnów S.A., Alchemia S.A. i Heatmasters Sp. z o.o.,
oraz blach trudnościeralnych dla przemysłu wydobywczego we współpracy z GIG, Alchemia S.A. i Heatmasters Sp. z o.o.
Materiał, zakres i metodyka badań
W ramach pracy wykonano badania stali bainityczno-austenitycznych w warunkach wysokich prędkości
odkształcenia, w warunkach udarowych obciążeń wielokrotnych oraz badania zmian mikrostruktury w wyniku odkształcenia dynamicznego. Testy odkształcenia
zostały realizowane w ten sposób, aby uzyskać w materiale stan naprężeń ścinających oraz ściskających.
W pracy wykonano również wstępne próby ostrzałem
blach o grubości 7,0 mm pociskami przeciwpancernymi
wg 2 poziomu ochrony STANAG 4569. Testy ostrzałem
wykonano w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej oraz w ZM Tarnów. Badania metodą dzielonego pręta Hopkinsona zostały wykonane
w Wojskowej Akademii Technicznej.
Wyniki i ich dyskusja
Testy ostrzałem wielokrotnym przeprowadzono dla
blach o grubości 6 i 8 mm wykonanych z trzech wariantów stali nanostrukturalnej NANOS-BA®[3]. Ostrzał
prowadzono pod kątem 0° i 30° (Rys. 1) do normalnej
do powierzchni blachy. Stosowano dwa rodzaje amunicji zróżnicowane pod względem rodzaju materiału
i kształtu rdzenia, energii i prędkości, które to parametry determinują mechanizm penetracji blach stalowych. Amunicja kalibru 7,62×51 mm NatoBall charakteryzuje się miękkim rdzeniem, prędkością w zakresie
830-850 m/s i energią kinetyczną od 3210 do 3370 J.
Drugi rodzaj amunicji kalibru 7,62×39 API BZ posiada rdzeń stalowy o twardości ok. 65 HRC, prędkość
740÷760 m/s i energię kinetyczną od 2120 do 2240 J.
W testach ostrzałem zastosowano mniejszą odległość
pomiędzy kolejnymi uderzeniami pocisków od określonej w normach przedmiotowych. Do badań wytypo-

Rys. 1. Geometria ostrzału i stanowisko do testów
Fig. 1. Firing geometry and the firing stand

wano wariant o wysokiej twardości (210/120), wariant
o obniżonej twardości (275/120) oraz wariant pośredni
(215/96). Warianty te były zróżnicowane pod względem
rodzaju mikrostruktury w zakresie szerokości nanolistew oraz zawartości austenitu resztkowego. Ponadto
warianty charakteryzowały się zróżnicowanych poziomem granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia. Parametry i wyniki testów ostrzałem
przedstawiono w tabeli 1.
Przy ostrzale pod kątem 0° stwierdzono typową pasmowość mikrostrukturalną blach dla wszystkich badanych wariantów obróbki cieplnej. Ponadto warianty charakteryzowały się zróżnicowanych poziomem
granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie
i wydłużenia. W wyniku ostrzału wielokrotnego blachy
o grubości 8 mm – wariant 210/120 za pomocą pocisku NatoBall powstały pojedyncze pasma odkształcenia. W badanym obszarze oddziaływania pocisku
nie stwierdzono obecności mikropęknięć, również wewnątrz pasm ścinania. Dla tej samej blachy w miejscu
oddziaływania pocisku typu BZ po pierwszym ostrzale
powstały liczne pasma ścinania, a wewnątrz tych pasm
mikropęknięcia. Strefa oddziaływania dynamicznego, w której występowały ww. opisane zjawiska miała
głębokość ok. 0,5 mm. Powtórny ostrzał pociskiem BZ
zwiększył liczę pęknięć w materiale. Ponadto stwierdzono pęknięcia, propagujące do osnowy. W miejscach
oddziaływania udarowego wielokrotnego pocisków wy-

Tabela 1. Oznaczenie wariantów stali NANOS-BA i właściwości mechaniczne materiału
Table 1. NANOS-BA steel variant markings and mechanical properties of the material
Wariant

R0,2
MPa

Rm
MPa

A5
%

Twardość HV

Udział austenitu
% obj.

210/120

1350

2050

15

630

20

215/96

1250

1950

16

600

23

275/120

1200

1700

20

550

30
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konano badania mikrostruktury stali. Badania przeprowadzono w dwóch płaszczyznach: prostopadłej (na
grubości blachy) i równoległej do powierzchni ostrzału. Na zgładach równoległych do płaszczyzny blachy
w miejscu ostrzału wielokrotnego stwierdzono występowanie charakterystycznych dla badanego wariantu
stali nanostrukturalnej adiabatycznych pasm ścinania. Pasma ułożone były centrycznie wokół miejsca
uderzenia (Rys. 2), co może sugerować mechanizm ich
powstawania w miejscach interferencji fali rozchodzącej się w materiale w wyniku wysokoenergetycznego
punktowego oddziaływania udarowego.

Rys. 2. Obraz pasm ścinania formujących się koncentrycznie dookoła miejsca wielokrotnego ostrzału
Fig. 2. Shear bands forming concentrically around multiple firing points

Podsumowanie
Przeprowadzone badania w warunkach wielokrotnego oddziaływania udarowego potwierdziły, że stale bainityczne o strukturze nanokrystalicznej charakteryzują się dużą odpornością na tego typu oddziaływania.
Wyniki badań pokazały ponadto, że mikropęknięcia
powstające w niektórych przypadkach nie powodowały fragmentacji materiału, co jest szczególnie ważne
w przypadku zastosowania tych gatunków stali do
zaawansowanych konstrukcji przestrzennych w systemach opancerzenia oraz jako materiałów w przemyśle
wydobywczym, gdzie wymagana jest również wysoka odporność na wielokrotne oddziaływania udarowe
o dużej energii, ale przy mniejszej szybkości odkształcenia. Na uwagę zasługuje fakt, że w pomiarach dynamicznych prowadzonych w WAT w badanym materiale
powstawanie pasm ścinania jest związane ze zniszczeniem materiału (szybkość odkształcenia ~104), natomiast w testach ostrzałem powstawanie pasm ścinania
nie prowadzi do fragmentacji materiału (szybkość odkształcenia ~107). Efekt ten z jednej strony może być
związany z objętością badanego materiału lub z mechanizmem tworzenia pasm ścinania przy bardzo wysokich prędkościach odkształcenia.
Otrzymane wyniki badań wytrzymałości zmodyfikowanych gatunków stali NANOS-BA® pokazały, że obniżenie poziomu Si nie spowodowało spadku wytrzymałości, natomiast dodatek Ni przy wzroście zawartości C
powinien zwiększyć stabilność austenitu resztkowego
i poprawić ciągliwość przy wyższym poziomie wytrzymałości stali.
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Konieczne jest kontunuowanie podjętej w niniejszym
projekcie tematyki w celu opracowania materiału, który będzie się charakteryzował wytrzymałością na poziomie 2,2÷2,4 GPa, aby znacznie zwiększyć odporność
stali bainitycznej o strukturze nanokrystalicznej na
udary wysokoenergetyczne oraz aby uzyskać większą
przewagę nad konkurencyjnymi materiałami, stalami
martenzytycznymi, które obecnie charakteryzują się
wytrzymałością na poziomie 2,1 GPa przy znacznie
mniejszej ciągliwości niż stale nanobainityczne.
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Badania nad powłokami ograniczającymi
utlenianie wlewków stalowych
w procesie ciągłego odlewania i przeróbki
plastycznej
Celem pracy było wskazanie możliwości obniżenia ilości
zgorzeliny podczas ciągłego odlewania i w trakcie nagrzewania do walcowania na gorąco wlewków z COS. Opracowano metodykę badań. Na odcinkach wlewków ciągłych
wykonano symulacje nagrzewania, nanoszenia powłok
i walcowania na gorąco. Wykonano badania metalograficzne powstałej zgorzeliny oraz pomiary grubości zgorzeliny. Badania porównawcze wykonano dla wlewków nie
zabezpieczonych powłokami ochronnymi, które nagrzewano w atmosferze powietrza i w atmosferze ochronnej z argonu.
Słowa kluczowe: powłoki ochronne, redukcja zgorzeliny
na wlewkach, powłoki ograniczające utlenianie wlewków
stalowych

Study on coatings limiting oxidation of steel ingots
in the process of continuous casting and plastic
working
The aim of the study is to reduce the formation of waste
material in the form of scale during two production processes, namely the process of continuous casting and hot
rolling process of CC-ingots. A research methodology was
developed. Simulations of heat, coating and hot rolling
were carried out. Metallographic tests were performed for
resulting scale and scale thickness was measured. Comparative studies were carried out for ingots unprotected
with protective coating, which were heated in air and in
a protective atmosphere of argon.
Keywords: protective coatings, reduction of scale on
ingots, coatings, limiting oxidation of steel ingots

Wprowadzenie
Praca jest kontynuacją badań rozpoczętych w ramach
projektu [1] w roku 2014 i we współpracy z Oddziałem
Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w ramach prac [2, 3].
Doświadczenia przeprowadzone podczas realizacji
projektu badawczego [1], w którym nanoszono na powierzchnię wlewka za pomocą pistoletów na sprężone
powietrze różne materiały antykorozyjne, pozwoliły na
wyselekcjonowanie powłok, na bazie zolu krzemionkowego i szkła wodnego, posiadających właściwości skutecznego blokowania procesu dyfuzji tlenu do wlewka
ciągłego. Ponadto, uzyskane powłoki charakteryzowały się dobrą trwałością umożliwiającą składowanie
i transport wlewków bez naruszenia ciągłości warstwy
antykorozyjnej. Eksperymenty powlekania powierzchni wlewków ciągłych powłokami antykorozyjnymi
w dotychczas przeprowadzonych badaniach pozwoliły zmniejszyć ilość zgorzeliny tworzącej się w piecu
grzewczym przed nagrzewaniem wlewka do walcowania. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że istnieją tanie i ogólnodostępne materiały, z których można wykonać powłoki chroniące wlewki przed korozją
gazową.
Pomimo uzyskania pozytywnych wyników w pracy
[1] stwierdzono, że złożoność zagadnienia zabezpieczania wlewków z COS przed korozją gazową, wymaga poszerzenia zakresu prac analitycznych, eksperymental-
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nych i badań materiałowych nad powłoką antykorozyjną. W związku z czym, zespół autorski zaproponował
kontynuować rozpoczęte badania w ramach tegorocznej pracy statutowej.
Materiał, metodyka i zakres badań
Badany materiał

Badania symulacyjne wykonano na przemysłowych
odcinkach wlewków stalowych w gatunku S355J2 o wymiarach przekroju poprzecznego 100×100 mm. Materiał do napylania powłok ochronnych na powierzchnię
wlewka ciągłego dostarczył Oddział Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Gliwicach. W badaniach zastosowano: Sizol
030, Bindzil 40/170, Ludox PX-30 i Ludox PX-40.
Metodyka badań

Powłoki antykorozyjne nanoszono na powierzchnię
wlewka ciągłego nagrzanego w atmosferze powietrza
do temperatury 1100°C przy użyciu pistoletu na sprężone powietrze. Powierzchnia gorących wlewków była
czyszczona przy użyciu zbijacza zgorzeliny w celu uzyskania jednolitego stanu powierzchni przed nałożeniem powłoki ochronnej. Przed i po nałożeniu powłoki
mierzono temperaturę powierzchni odcinków wlewków
ciągłych za pomocą pirometru. Pomiary prowadzono
w celu precyzyjnego określenia założonej temperatury
początku napylania powłoki na powierzchnię wlewka
ciągłego, która wynosiła 850°C. Po napyleniu powłoki
ochronnej wlewki studzono do temperatury otoczenia
i pobierano z nich próbki do badań metalograficznych.
Wlewki, z których odcięto próbki zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku 1 nagrzewano do temperatury walcowania w lub bez atmosfery ochronnej.
Również z wlewków po nagrzaniu do założonych temperatur walcowania i wystudzeniu, pobierano próbki
do badań metalograficznych zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku 1.

Rys. 1. Sposób pobierania próbek do badań metalograficznych z wlewków ciągłych pokrytych i nie pokrytych powłoką antykorozyjną
Fig. 1. Sampling method for metallographic tests from continuous ingots coated and not coated with anti-corrosion
coating

Badania mikrostruktury oraz pomiary grubości zgorzeliny zostały przeprowadzone na zgładach poprzecznych nietrawionych, przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego Inspekt F firmy FEI wyposażonego w detektory SE, BSE, EDS.
Zakres badań:

–– powlekanie wlewków ciągłych powłokami i badanie
jakości uzyskanego pokrycia pod względem składu
chemicznego, grubości i przyczepności warstwy antykorozyjnej,
–– badania
metalograficzne
próbek
pobranych
z wlewków referencyjnych i pokrytych powłokami
antykorozyjnymi,
–– analizę wyników badań.
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Wyniki badań
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że
najmniejsza grubość zgorzeliny występuje na próbce
pobranej z wlewka pokrytego powłoką Sizol 030. Grubość powstałej zgorzeliny, która przylegała do podłoża
wynosi średnio 720 µm (Rys. 1). Wyniki punktowej
mikroanalizy składu chemicznego na przekroju poprzecznym wlewka pokrytego powłoką Sizol 030 przedstawiono w tabeli 1. W przypadku wlewka bez powłoki
ochronnej grubość zgorzeliny jest większa o ok. 400
µm i wynosi 1156 µm. Najmniejszą grubość zgorzeliny wynoszącą średnio 108 µm otrzymano w przypadku
nagrzewania wlewka w atmosferze ochronnej (argon).
Otrzymane wyniki badań przedstawiono na rysunku 2.
W tabeli 1 przedstawiono wyniki punktowej mikroanaa)
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lizy składu chemicznego na przekroju poprzecznym
wlewka nagrzewanego w atmosferze ochronnej.
Tabela 1. Wyniki punktowej mikroanalizy składu chemicznego na przekroju poprzecznym wlewka pokrytego powłoką Sizol 030 [%-mas.]
Table 1. Results of spot microanalysis of chemical composition at the cross-section of an ingot coated with the Sizol
030 coating [weight %]
1

2

3

4

5

6

C

0,6

0,9

0,6

0,7

18,6

-

O

-

-

18,1

18,4

-

-

Si

-

-

-

-

1,6

0,4

Mn

1,9

1,6

1,3

-

1,3

1,7

Fe

97,5

97,6

80,1

80,9

78,5

97,9

b)

Rys. 2. Zdjęcia przekroju poprzecznego próbki pokrytej warstwą Sizol 030: a) oznaczenie miejsca analizy składu chemicznego, b) pomiar grubości zgorzeliny z powłoką
Fig. 2. Cross-section of a sample coated with a layer of Sizol 030: a) marked spot of chemical composition analysis, b) measurement of scale thickness with the coating

a)

b)

Rys. 3. Zdjęcia przekroju poprzecznego próbki nagrzewanej w atmosferze ochronnej: oznaczenie miejsca analizy składu chemicznego, b) pomiar grubości zgorzeliny z powłoką
Fig. 3. Cross-section of a sample heated in a protective atmosphere: a) marked spot of chemical composition analysis, b) measurement of scale thickness with the coating
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Tabela 2. Wyniki punktowej mikroanalizy składu chemicznego na przekroju poprzecznym wlewka nagrzewanego
w atmosferze ochronnej w [%-mas.]
Table 2. Results of spot microanalysis of chemical composition at the cross-section of an ingot heated in a protective
atmosphere [weight %]
1

2

3

4

5

C

17,0

27,3

25,5

21,5

9,6

O

22,4

20,3

21,9

25,5

-

Si

–

6,1

1,5

0,5

Mn

–

–

–

1,4

Fe

60,5

46,4

51,5

88,6

52,5

Podsumowanie
Przeprowadzone badania opracowanych powłok
ochronnych wykazały, że najlepsze rezultaty uzyskuje
się dla powłoki Sizol 030, dla której grubość powstałej
zgorzeliny przylegającej do podłoża wynosi 720 µm. Powłoka na bazie sizolu jest łatwa do usunięcia za pomocą strumienia wody o wysokim ciśnieniu (26 MPa) wytworzonego w hydraulicznym zbijaczu zgorzeliny. Na
oczyszczonych powierzchniach wlewka nie stwierdzono
występowania składników tej powłoki. Porównawcze
badania wykonane na próbce nagrzewanej z zastosowaniem atmosfery ochronnej w postaci argonu wykazały, że grubość zgorzeliny wynosi tylko 108 µm. Obie
próbki walcowano na gorąco w trzech przepustach
na płaskownik o grubości 50 mm. Grubość zgorzeliny
w obydwu przypadkach wynosi ok. 56 µm.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono,
że stosowanie powłok ochronnych z sizolu prowadzi do
zmniejszenia warstwy zgorzeliny powstającej w piecu grzewczym o około 400 µm, którą razem z powłoką
ochronną można całkowicie usunąć przez zastosowanie
hydraulicznego zbijacza zgorzeliny o ciśnieniu roboczym
≥ 26 MPa. Jednak zastosowanie atmosfery ochronnej w
piecu grzewczym umożliwia uzyskanie znacznie mniejszej grubości warstwy zgorzeliny (ok.100 µm). Ponadto
stosowanie atmosfery ochronnej z gazu obojętnego lub
regulowanie składu atmosfery współczynnikiem nadmiaru powietrza λ, jest łatwiejsze i tańsze w przypadku
nagrzewania wsadu w piecach grzewczych w wydziałach przeróbki plastycznej na gorąco, niż stosowanie
powłok ochronnych natryskiwanych w trakcie procesu
odlewania ciągłego wlewków w stalowni.
O wyborze jednej z dwóch wymienionych metod
zmniejszenia grubości powstałej zgorzeliny podczas
nagrzewania wsadu do przeróbki plastycznej, powinny
decydować efekty ekonomiczne i jakościowe możliwe
do uzyskania dla konkretnego przypadku technologicznego.
Literatura:
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2. Woźniak D., Kania H. i in.: Wykonanie prób nagrzewania
i powlekania powłokami ochronnymi gorących powierzchni
wlewków stalowych. Praca usługowa niepublikowana. Gliwice,
2014
3. Majchrowicz I., Barański J., Witek J.: Badania nad opracowaniem powłok ograniczających utlenianie wlewków stalowych
w trakcie obróbki cieplnej. Sprawozdanie ICiMB nr 3804/
2N019S14/BT/2014. Gliwice, 2014

Jerzy Stępień, Marek Burdek, Jarosław Marcisz,
Bartłomiej Walnik

Zbadanie możliwości zastosowania stali
o wyższej wytrzymałości niż stosowany
obecnie gatunek 15CrMoV6-10-3 na
korpusy kalibru 122 mm i opracowanie
wstępnej technologii wykonania korpusu
kalibru 300 mm
W ramach pracy zrealizowano dwa główne cele:
1. Zbadano możliwości zastąpienia dotychczas stosowanej
stali 15CrMoV6-10-3 na korpusy silników rakietowych
„Feniks“ materiałem o wyższej wytrzymałości i podobnej
plastyczności jak stal stosowana obecnie dla uzyskania
pocienienia ścianki korpusu w procesie zgniatania obrotowego na zimno, a tym samym zwiększenia objętości
wewnętrznej silnika (zasięgu rakiety).
2. Zbadano możliwości wykonania w warunkach krajowych korpusu silnika rakietowego o kalibrze 300 mm
z pierścienia wytwarzanego w warunkach Huty Bankowa (320×30×560 o masie 120 kg).
W ramach pracy wstępnie opracowano nowy technologiczny proces wytwarzania korpusów silników rakietowych
o kalibrze 227 mm lub 300 mm w ZM MESKO. Będzie on
przebiegał w następujących etapach:
a) Odcinki rury grubościennej odwalcowanej na gorąco
w Rurowni Batory będą obrabiane skrawaniem w Oddziale Skarżysko-Kamienna na grubość ścianki, jaka
będzie wymagana od wsadu do zgniatania obrotowego
na zimno (zależnie od kalibru korpusu).
b) Głowice ze złączem skręcanym lub ze złączem spawanym
do korpusu silnika rakietowego będą wytwarzane w Oddziale Kraśnik.
c) Proces zgniatania obrotowego na zimno korpusu silnika
rakietowego będzie wykonywany w Skarżysku-Kamiennej z zastosowaniem redukcji grubości ścianki tulei.
d) W Oddziale Skarżysko-Kamienna będą wytwarzane zespoły usterzenia ze złączem skręcanym lub ze złączem do
spawania do korpusu silnika rakietowego.
Słowa kluczowe: korpus silnika rakietowego, stal
15CrMoV6-10-3, stal maraging

Study on the possibility to use steels with higher
strength than the currently used 15CrMoV6-10-3
grade for 122 mm-calibre bodies and development
of preliminary technology for the production
of a 300 mm-calibre body
As part of the study, two main objectives were met:
1. The possibility to replace the 15CrMoV6-10-3 steel currently used for the ”Feniks” rocket motor bodies with
a material with higher strength and similar formability
to the currently used steel to achieve a thinner body wall
in the process of cold rolling and thereby to increase the
internal volume of the motor (missile range).
2. The possibility to produce, in domestic conditions, a 300
mm-calibre rocket motor body from a ring manufactured
by Huta Bankowa (320×30×560 with the weight of 120
kg).
As part of the study, a new technological process of manufacturing 277 mm – or 300 mm-calibre rocket motor
bodies was initially developed at ZM MESKO. It will proceed as follows:
a) Sections of a thick-walled pipe hot rolled at Batory Pipeworks will be machined at the Skarżysko-Kamienna
Branch to wall thickness that will be required from the
charge for cold rolling (depending on the body calibre).
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b) Heads with a twist-on joint or a welded joint for the
rocket motor body will be manufactured at the Kraśnik
Branch.
c) The process of cold rolling of the rocket motor body will
be carried out in Skarżysko-Kamienna with the reduction of bushing wall thickness.
d) The Skarżysko-Kamienna Branch will manufacture tailplane units with a twist-on joint or a joint for welding
with the rocket motor body.
Keywords: rocket motor body, 15CrMoV6-10-3 steel,
maraging steel

Wprowadzenie
W ramach pracy zbadano możliwości zastąpienia
dotychczas stosowanej stali 15CrMoV6-10-3 na korpusy silników rakietowych „Feniks“ materiałem o wyższej
wytrzymałości i podobnej plastyczności jak stal stosowana obecnie dla uzyskania pocienienia ścianki korpusu w procesie zgniatania obrotowego na zimno oraz
zbadano możliwości wykonania w warunkach krajowych korpusu silnika rakietowego o kalibrze 300 mm
z pierścienia wytwarzanego w warunkach Huty Bankowa. Praca jest kontynuacją badań i rozwiązań technologicznych dotychczas wdrożonych w przemyśle obronnym, na bazie których będzie można opracować nowe
rozwiązania technologiczne. Wyniki badań dotyczące
korpusów rakiet o kalibrze 300 mm stanowią podstawę do przygotowania wniosku na konkurs NCBR na
temat opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania rakiet o kalibrze 300 mm. Wniosek zostanie złożony w związku z planowaną budową obronnej tarczy
rakietowej przez konsorcjum przemysłowo-naukowe
w składzie Mesko S.A., IMŻ i WITU.
W ramach pracy realizowano również dodatkowy cel
związany z krótkotrwałym starzeniem stali maraging.
Przeprowadzono eksperymenty starzenia stali maraging X2NiCoMoTi18-9-5 i X2NiCoMoTi18-12-4 w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem krótszego
czasu przy jednoczesnym podwyższeniu temperatury
obróbki cieplnej w odniesieniu do parametrów standardowych 480°C/4 godziny. Cel ten realizowano dla
pozyskania szerszej wiedzy, którą wykorzystano przy
formułowaniu wniosku NCBiR dotyczącego korpusów
silników rakietowych kalibru 70 mm ze stali X2NiCoMoTi18-12-4 (MS350).
Materiał, zakres i metodyka badań
Nowe stale przeznaczone na korpusy silników rakietowych o kalibrze 227 mm lub 300 mm w stosunku do
dotychczas stosowanej stali 15CrMoV6-10-3 muszą się
charakteryzować wyższymi właściwościami wytrzymałościowymi, ale równocześnie zbliżonymi właściwościami technologicznymi, zachowując podatność do zgniatania obrotowego na zimno, nie powodując wzrostu
kruchości. Biorąc pod uwagę wymagania technologiczne i eksploatacyjne wybrano dwa gatunki stali, wykonano dwa wytopy próżniowe w IMŻ. Wlewki po wyżarzaniu ujednorodniającym przekuto na gorąco na pręty
ø 94 mm, dla których uzyskano następującą twardość:
–– pręty z wytopu S525 – 43 HRC;
–– pręty z wytopu S526 – 53 HRC.
Następnie z odciętych końcówek prętów ø 94 mm
z obu wytopów odkuto na gorąco pręty ø 20 mm, na
odcinkach których wyznaczono parametry wyżarzania
zmiękczającego, między innymi na potrzeby obróbki
skrawaniem lub przeróbki plastycznej wytłaczania na
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zimno i parametry ulepszania cieplnego na potrzeby
zgniatania obrotowego na zimno. Wyznaczono parametry obróbki cieplnej.
Materiał badań w postaci próbek wytrzymałościowych płaskich przeznaczonych do badań starzenia
krótkotrwałego stali maraging wykonano w ZM MESKO. Próbki wzdłużne (równoległe do osi korpusu)
wykonano z materiału o grubości ścianki ok. 0,5 mm
po zgniataniu obrotowym na zimno. Przed zgniataniem na grubość 0,5 mm wykonano międzyoperacyjne
zmiękczanie i ujednorodnienie mikrostruktury półwyrobów stosując przesycanie.
Próbki wykonane z półwyrobu odkształconego na
zimno metodą zgniatania obrotowego odpowiadają rzeczywistemu stanowi materiałowi poddawanemu starzeniu, które stanowi finalną obróbkę cieplną kształtującą właściwości użytkowe korpusu.
Wyniki badań i ich dyskusja
Opracowane nowe gatunki stali na obecnym etapie
badań spełniają oczekiwania związane z możliwością
ich zastosowania na korpusy silników rakietowych.
Wyznaczone parametry obróbki cieplnej wyżarzania
i ulepszania pozwalają uzyskać wymagane właściwości technologiczne dla stali stosowanych na korpusy silników rakietowych przeznaczonych do kucia na
gorąco oraz wytłaczania i zgniatania obrotowego na
zimno. W wyniku hartowania stali z wytopu S-525
w temperaturze 900oC i wytrzymaniu jej w czasie
½ h, a następnie chłodzeniu w oleju i po odpuszczaniu
w temperaturze 320oC i wytrzymaniu jej w czasie 1 h,
a następnie chłodzeniu w oleju uzyskano wydłużenie
powyżej 10%, tj. 10,8÷12,8% oraz Rm = 1710÷1714 MPa
i Re = 1392÷1439 MPa. W wyniku hartowania stali
z wytopu S-525 w temperaturze 960oC i wytrzymaniu
jej w czasie ½ h, a następnie chłodzeniu w oleju i po
odpuszczaniu w temperaturze 320oC i wytrzymaniu
jej w czasie 1 h, a następnie chłodzeniu w powietrzu
uzyskano wydłużenie powyżej 10%, tj. 11,6÷12,6% oraz
Rm = 1756÷1766 MPa i Re = 1420÷1447 MPa.
W ramach pracy opracowano parametry wyżarzania zmiękczającego dla obydwu badanych stali w celu
zmiękczenia ich do poziomu poniżej 25 HRC według
następujących schematów:
–– dla stali z wytopu S525 temperatura wyżarzania
690oC wytrzymanie w czasie 1 h, a następnie chłodzenie z piecem do temperatury 400oC i dalej w powietrzu,
–– dla stali z wytopu S526 temperatura wyżarzania
760oC wytrzymanie w czasie 1 h, a następnie chłodzenie z piecem do temperatury 600oC i dalej w powietrzu.
Przeprowadzono eksperymenty starzenia stali maraging X2NiCoMoTi18-9-5 w warunkach laboratoryjnych
z zastosowaniem krótszego czasu przy jednoczesnym
podwyższeniu temperatury obróbki cieplnej w odniesieniu do parametrów standardowych 480°C/4 godziny.
Uzyskane wyniki badań właściwości mechanicznych
próbek wskazują na możliwość zastosowania zoptymalizowanych parametrów starzenia korpusów.
Zdecydowanie większy potencjał (możliwość uzyskania wysokiej wytrzymałości) przy stosowaniu starzenia
krótkotrwałego wykazuje gatunek X2NiCoMoTi1812-4 (MS350) w porównaniu do X2NiCoMoTi18-9-5
(MS300). W przypadku MS350 zastosowanie starzenia
krótkotrwałego w warunkach technicznych MESKO
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(uwzględniając czas nagrzewania wsadu) jest możliwe
do realizacji. Dla gatunku MS300 właściwości materiału po starzeniu krótkotrwałym spełniają wymagania,
ale z uwagi na poziom bezpieczeństwa konieczne jest
po przeprowadzeniu obróbki cieplnej w warunkach
przemysłowych, potwierdzenie tych właściwości w próbie ciśnieniowej.
Dodatkowe wygrzewanie stali w 350°C przez 60 minut poprzedzające proces starzenia należy uwzględnić
poprzez nieznaczną korektę parametrów finalnego starzenia. Dla stali maraging dodatkowe wygrzewanie
w temperaturze 350°C i dalsze starzenie 480°C/4 godziny spowodowało osiągnięcie wyższego poziomu właściwości mechanicznych: Rm powyżej 2500 MPa i R0,2
ok. 2430 MPa przy wydłużeniu 6,0%.

Słowa kluczowe: poszerzenie w walcowaniu, poszerzenie
w walcowaniu na gorąco, wzór na poszerzenie, rozszerzenie
w walcowaniu, przewodnictwo cieplne metali
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Opracowanie metodą modelowania
fizycznego w module B – LPS zależności
matematycznej opisującej wpływ
współczynnika przewodnictwa cieplnego
na plastyczne płynięcie metalu w kierunku
szerokości
Celem pracy było opracowanie modelu matematycznego
opisującego wielkość płynięcia materiału w procesie walcowania na gorąco w kierunku szerokości pasma uwzględniającego wpływ współczynnika przewodnictwa cieplnego.
Opracowano metodykę badań i wykonano eksperymenty
walcowania w LPS oraz badania odkształconych próbek.
Opracowano model do obliczania wielkości poszerzenia
uwzględniającego wpływ współczynnika przewodnictwa
cieplnego i przeprowadzono jego weryfikację.

Development of mathematical dependency
describing the influence of thermal conductivity
on plastic material flow towards width with the use
of physical modelling in a B – LPS module
The aim of this study was to develop a mathematical
model describing the size of material flow in hot rolling
process towards width which takes the effect of thermal
conductivity into account. A methodology of research was
developed and experiments of rolling in LPS and the study
of deformed samples were carried out. A model was developed for calculating the spread taking the effect of thermal
conductivity into account and then the model was verified.

Wprowadzenie
W trakcie prowadzenia walcowania materiał ulega
jednoczesnemu wydłużeniu i poszerzeniu. Projektowanie technologii walcowania wymaga m.in. obliczenia
wielkości poszerzenia wyrobu w trakcie walcowania.
Znajomość wielkości poszerzenia jest niezbędna przy
określaniu płynięcia materiału w wykroju, w celu
określenia prawidłowości wypełnienia danego wykroju
walcowanym materiałem. Na podstawie analizy obecnej wiedzy na temat zagadnienia płynięcia materiału
w procesie walcowania można stwierdzić, że poszukiwanie rozwiązania problemu jest wykonywane metodami empirycznymi, prowadzącymi do budowania
zależności matematycznych uwzględniających podstawowe czynniki technologiczne wpływające na płynięcie
materiału w procesie walcowania, obejmujące m.in.:
wielkości gniotu, prędkość odkształcenia, temperaturę,
średnicę walców, wymiary pasma i tarcie. Klasyczne
wyznaczanie zależności opisujących płynięcie materiału w kierunku szerokości jest prowadzone z reguły
dla konkretnego gatunku materiału i procesu technologicznego. Takie podejście do zagadnienia doprowadziło
do powstania wielu wzorów umożliwiających obliczenie
poszerzenia, bardzo często znacznie skomplikowanych
i trudnych do praktycznego zastosowania. Analiza
obecnego stanu zagadnienia wykazała, że zbudowanie
modelu poprzecznego płynięcia materiału w procesie
walcowania wymaga uwzględnienia również współczynnika przewodnictwa cieplnego.
Celem pracy było opracowanie modelu matematycznego opisującego wielkość płynięcia materiału w procesie walcowania na gorąco w kierunku szerokości pasma
uwzględniającego wpływ współczynnika przewodnictwa cieplnego.
Materiał, metodyka i zakres badań
Badany materiał

Do badań wytypowano materiały, które różnią się
współczynnikiem przewodnictwa cieplnego tj.: stal
w gatunku S235JR i 0H18N9 oraz tytan w gatunku
grade 2. Współczynniki przewodnictwa cieplnego badanych materiałów w zależności od temperatury określono na podstawie danych literaturowych [1–3]. Z zakupionych materiałów w postaci płaskowników wycięto
próbki do badań o grubości 20 mm, szerokości 20, 30
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i 60 mm oraz długości 200 mm. Wszystkie próbki po
cięciu frezowano, tak aby powierzchnie nie posiadały
rozwarstwień lub pęknięć. Łącznie przygotowano 81
próbek.

Ze wyglądu na dużą liczbę próbek niezbędnych dla
przeprowadzenia pełnego zakresu eksperymentu
znacznie wpływającą na koszt badań, zdecydowano na
opracowanie programu badań polegającego na wytypowaniu reprezentacyjnych schematów odkształcania
materiału w procesie walcowania uwzględniających zależność wpływu współczynnika przewodnictwa cieplnego, współczynnika kształtu przekroju, wielkości gniotu,
temperatury i średnicy walców.

Metodyka i zakres badań

Badania płynięcia materiału w kierunku poprzecznym do kierunku walcowania wykonane zostały metodą symulacji półprzemysłowej w module B linii LPS.
Do badań użyto walców o średnicach: 550 mm, 407 mm
i 130 mm. Ze względu na małe wymiary próbek badania wykonano ze stałą prędkością walcowania równą
0,2 m/s. Znając stan powierzchni i rodzaj materiału
walców dobrano współczynnik tarcia na podstawie danych literaturowych.
Próbki do temperatury przeróbki plastycznej nagrzewano w zestawach po trzy sztuki. Po nagrzaniu do
zaplanowanej temperatury, próbki były wygrzewane
minimum 30 minut. Proces walcowania prowadzono
jednoprzepustowo. Do wyznaczenia zależności poszerzenia od temperatury walcowania próbki odkształcano w zakresie od najniższej do najwyższej temperatury
przeróbki plastycznej na gorąco, w zakresie typowym
dla danego gatunku materiału. Tytan odkształcano
plastycznie w zakresie temperaturowym od 750÷900°C,
stal 0H18N9 w temperaturze 850÷1150°C, a stal
S235JR walcowano w temperaturze od 900÷1200°C.
Do pomiaru temperatury walcowania i temperatury powierzchni walców używano pirometru ręcznego P20 LT
firmy Optris. Dodatkowo, wyniki pomiarów temperatury walcowania porównywano z wartościami uzyskanymi z pomiarów pirometrów stacjonarnych zamontowanych na klatce walcowniczej. Pomiary odkształconych
próbek obejmowały wymiary liniowe próbek (szerokość,
wysokość i długość). Pomiary szerokości wykonano na
reprezentatywnych odcinkach obejmujących strefę
ustalonego procesu walcowania.

Dyskusja wyników
Na walcowanych próbkach nie było pęknięć, ani naderwań. Na podstawie analizy uzyskanych wyników
można zaobserwować następujące zależności:
–– ze wzrostem temperatury przeróbki plastycznej na
gorąco wzrasta wartość poszerzenia bezwzględnego
Δb,
–– próbki o wymiarze 20×30 mm odkształcane plastycznie z gniotami 10% i 20% uzyskują większą wartość
poszerzenia. Z badanych materiałów znacząco wzrasta wartość poszerzenia w przypadku walcowania tytanu, który charakteryzuje się najmniejszym współczynnikiem przewodności cieplnej z pośród badanych
materiałów,
–– ze wzrostem współczynnika kształtu przekroju maleje wartość poszerzenia,
–– ze wzrostem średnicy walców wartość poszerzenia
wzrasta,
–– ze wzrostem gniotu wzrasta płynięcie w kierunku
szerokości,
–– ze wzrostem wartości współczynnika przewodnictwa
cieplnego materiału maleje wielkość płynięcia materiału w kierunku szerokości.
Dla badanych materiałów największe wartości poszerzenia uzyskuje się w trakcie walcowania materiału

Tabela 1. Wartości poszerzenia zmierzone i obliczone dla średnicy walców 550 mm. T – tytan, A – stal S235JR, B – stal
0H18N9
Table 1. Spread values measured and calculated for rolls with 500 mm diameter. T – titanium, A – S235JR steel, B – 0H18N9
steel
Nr próbki

Pomiar

Siebl

Bachtinow

Tafel- Sedlaczek

Celikow

Δb

Δb

Δb

β

Wusatowski
Δb

Δb

Δb

Model
Δb

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1T/550

2,36

1,21

1,55

1,08

1,52

1,36

1,88

1,11

2T/550

4,35

3,07

3,92

1,06

3,51

2,52

4,76

2,77

3T/550

9,71

5,82

7,42

1,21

6,16

3,86

9,02

5,20

4T/550

2,42

1,15

1,46

1,03

1,70

1,31

1,78

1,05

5T/550

7,1

3,30

4,21

1,13

3,83

2,65

5,12

2,98

6T/550

7,85

6,33

8,07

1,29

5,74

4,08

9,81

5,65

1A/550

1,92

1,18

1,51

1,07

1,49

1,33

1,45

1,09

2A/550

3,63

2,91

3,71

1,06

3,37

2,43

3,55

2,63

3A/550

8,19

5,68

7,23

1,20

6,03

3,80

6,92

5,07

4A/550

1,98

1,38

1,76

1,03

1,94

1,48

1,68

1,26

5A/550

5,39

3,26

4,15

1,13

3,79

2,62

3,98

2,94

6A/550

7,5

6,13

7,81

1,28

5,56

3,99

7,49

5,47

1B/550

2,31

1,30

1,66

1,08

1,60

1,42

1,73

1,20

2B/550

3,89

3,02

3,84

1,06

3,47

2,49

4,00

2,72

3B/550

9,25

5,46

6,96

1,19

5,83

3,70

7,25

4,88

4B/550

2,06

1,23

1,57

1,03

1,78

1,37

1,63

1,13

5B/550

5,51

3,42

4,36

1,13

3,94

2,71

4,56

3,08

6B/550

7,74

6,05

7,72

1,27

5,52

3,96

8,05

5,41
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o najmniejszym współczynniku przewodnictwa cieplnego, tj. tytanu.
Spośród wszystkich czynników wpływających na
wartość poszerzenia największe znaczenie ma gniot.
Kolejnym czynnikiem mającym duży wpływ na proces
walcowania jest stosunek Δb/Δh. W skutek zwiększania się szerokości materiału poszerzenie maleje. Natomiast, gdy stosunek szerokości materiału walcowanego do jego wysokości dąży do jedności, to poszerzenie
wzrasta. Wraz ze wzrostem średnicy walców przy stałym gniocie poszerzenie jest tym większe im większa
jest średnica walców. Stosując walce o większej średnicy, otrzymuje się przy tym samym gniocie i tej samej
szerokości pasma dłuższy łuk styku ld odkształcanego
pasma z powierzchną walca. Ze wzrostem średnicy
walców długość rzutu styku ld rośnie, co za tym idzie
wzrastają siły tarcia w kierunku walcowania, utrudniając wydłużenie i powodując wzrost poszerzenia.
Wielkości poszerzenia uzyskane w trakcie prowadzonych badań porównano z wartościami obliczonymi według wzorów znanych z teorii walcowania. Do obliczeń
wytypowano wzory najczęściej stosowane w praktyce
walcowniczej. Wyniki pomiarów i obliczeń poszerzenia
dla średnicy walców 550 mm przedstawiono w tabeli 1.
Pomimo, że zastosowane zależności uwzględniają podstawowe czynniki wpływające na płynięcie poprzeczne
materiału w trakcie walcowania, takie jak gniot bezwzględny, średnica walców, temperatura walcowania
oraz współczynnik tarcia, wyliczone wartości często
znacznie odbiegają od wartości pomierzonych. Spośród
zastosowanych do obliczeń zależności najlepsze rezultaty uzyskano dla wzoru Bachtinowa. Wartości obliczone za pomocą tego wzoru z wszystkich zastosowanych
są najbliższe wartościom pomierzonym.
Na podstawie otrzymanych wyników badań i stwierdzonych zależności empirycznych z uwzględnieniem
teorii walcowania zbudowano model matematyczny opisujący wpływ współczynnika przewodnictwa cieplnego
na poszerzenie w procesie walcowania. Oprócz współczynnika przewodnictwa cieplnego model uwzględnia
również wpływ czynników technologicznych, takich jak
wielkość gniotu, wymiary pasma oraz średnicę walców.
Wyniki obliczeń poszerzenia bezwzględnego Δb według
opracowanego modelu uwzględniającego wpływ współczynnika przewodnictwa cieplnego zweryfikowano
przez porównanie z wartościami zmierzonymi i z wynikami obliczeń według Bachtinowa (Tab. 1).
Wnioski
1. Stosowane obecnie zależności, umożliwiające wyliczanie wielkości poszerzenia materiału uwzględniają większą lub mniejszą liczbę czynników technologicznych, takich jak wielkości gniotu, średnicę
walców, współczynnik kształtu pasma, współczynnik tarcia i inne, jednak pomijają właściwości fizyczne materiału. Obliczenia wielkości poszerzenia
według najczęściej stosowanych zależności opracowanych przez Wusatowskiego, Bachtinowa, Celikowa, Tafla-Sedlaczka, czy Siebla, dają rezultaty
czasem znacznie odbiegające od wartości rzeczywistych. Wynika to z tego, że zostały one opracowane
empirycznie dla stali niestopowych. Na podstawie
wykonanego porównania wyników obliczeń i pomiarów wykonanych w trakcie badań oceniono, że
najdokładniejsze wartości uzyskuje się stosując metodę Bachtinowa.
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2. Wyniki badań wykazały wpływ przewodnictwa
cieplnego na wielkość płynięcia materiału w kierunku szerokości. Materiał, dla którego wartość
współczynnika przewodnictwa cieplnego wynosi ok.
11 W/mK (tytan grade 2) charakteryzuje się zwiększonym płynięciem poprzecznym w procesie walcowania, niż materiał o współczynniku przewodnictwa cieplnego ok. 27 W/mK (stal węglowa). Fizyczną przyczyną tego zjawiska jest bardzo szybkie
ochładzanie powierzchni nagrzanych materiałów
(dla tytanu 750÷900°C) w następstwie zetknięcia
z powierzchnią walców (temperatura 20÷80°C), powodujące „zamarzanie” warstw powierzchniowych
odkształcanego materiału i intensyfikujące płynięcie materiału w kierunku poprzecznym dla kierunku walcowania.
3. Opracowana zależność matematyczna opisująca ilościowo płynięcie materiału w kierunku szerokości
w procesie walcowania wzdłużnego oprócz wpływu
współczynnika przewodnictwa cieplnego uwzględnia również podstawowe czynniki technologiczne
wpływające na płynięcie materiału w procesie walcowania: wielkości gniotu, średnicę walców i współczynnik kształtu pasma. Opracowany na podstawie
zaplanowanych badań model stanowi jakościowo
nowe podejście do opisu poprzecznego płynięcia materiału w procesie walcowania na gorąco.
4. Weryfikacja opracowanego modelu matematycznego wykazała konieczność kontynuowania badań w
oparciu o zastosowanie nowych materiałów (o wyższym współczynniku przewodzenia ciepła) w symulacji fizycznej oraz zwiększenie ilości próbek w celu
umożliwienia wykonania eksperymentu pełnego,
umożliwiającego poszerzenie analizy wpływu podstawowych czynników na płynięcie materiału w kierunku szerokości. Pogłębione badania umożliwią
korektę modelu prowadzącą do zwiększenia dokładności obliczeń i zwiększenie jego uniwersalności.
5. Model uwzględniający istotną właściwość materiału, jaką jest przewodność cieplna, umożliwia
dokładniejsze przewidywanie ilościowej zmiany
kształtu walcowanego pasma wpływającej na prawidłowe wypełnienie wykroju, które decyduje o uzyskaniu wymaganego kształtu i wymiarów wyrobu
gotowego. Wiedza ta jest szczególnie ważna w przypadku walcowania wyrobów obejmujących szeroki
asortyment stali wysokostopowych i stopów przeznaczonych do zastosowań specjalnych.
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Opracowanie nowych rozwiązań
technologicznych i materiałowych
w zakresie zgrzewania wybuchowego
blach ze stali o zróżnicowanych
właściwościach w celu uzyskania
materiału warstwowego o wysokiej
odporności balistycznej
W wyniku realizacji projektu opracowano rozwiązania w zakresie wytwarzania materiałów warstwowych
złożonych z blach stalowych o istotnie różnych właściwościach mechanicznych dla uzyskania materiału
konstrukcyjnego charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i plastycznością oraz odpornością na pękanie
w warunkach dużych prędkości odkształcenia. W projekcie przeprowadzono testy zgrzewania wybuchowego
osłon warstwowych złożonych ze stali nanostrukturalnych. Nowym zagadnieniem była finalna obróbka cieplna modeli układów warstwowych zawierających blachy
ze stali nanostrukturalnej.
W zakresie wytwarzania i badań układów warstwowych złożonych z blach ze stali nanostrukturalnej
i stali niestopowej niskowęglowej wykonano połączenia
o grubości sumarycznej od 4,7 do 6,3 mm i poddano je
testom ostrzałem za pomocą wysokoenergetycznych pocisków kalibru 7,62×51 mm NatoBall.
Słowa kluczowe: zgrzewanie wybuchowe, stal nanostrukturalna, odporność balistyczna

Development of new technological and material
solutions for explosive welding
of plates made of steel of different properties in
order to produce layered material
of high ballistic performance
Solutions for the production of layered materials consisting of plates made of steel with different mechanical
properties for obtaining structural material with high
strength and toughness and resistance to cracking in
high strain rate conditions were developed as a result
of the project. Tests of explosive welding to produce layered shields made of nanostructured steel were conducted. A new problem was final heat treatment of layered
models containing plates made of nanostructured steel.
Layered sets consisting of plates made of nanostructured steel and non-alloyed low carbon steel with total
thickness in the range from 4.7 to 6.3 mm were made.
The layered sets were subjected to firing tests with the
use of cal. 7.62×51 NatoBall high-energy ammunition.
Keywords: explosive welding, nanostructured steel, ballistic performance

Wprowadzenie
Jednym ze sposobów wytworzenia wyrobu stalowego
o wysokiej wytrzymałości i ciągliwości jest połączenie
warstw materiałów charakteryzujących się różnymi
właściwościami mechanicznymi. Kompozytowe połączenia materiałów: metal/metal, metal/materiał niemetaliczny o różnych właściwościach mechanicznych,
fizycznych i chemicznych stosowane są w wielu dziedzinach przemysłu. Materiały warstwowe typu metal/
metal stosowane są między innymi w energetyce i w
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przemyśle chemicznym. Wykorzystywane są kompozyty złożone z blach ze stali konstrukcyjnych i ze stali odpornych na korozję lub z metali nieżelaznych, np. miedzi, tytanu lub aluminium. Często stosowaną operacją
łączenia metali o różnych właściwościach jest zgrzewanie wybuchowe umożliwiające otrzymanie trwałego
połącznia dwóch lub więcej warstw przez ich zderzenie z dużymi prędkościami (300÷1500 m/s) wywołane
materiałem wybuchowym [1]. Zgrzewanie wybuchowe
pozwala na łączenie szerokiej gamy metali i stopów,
których spajanie innymi metodami jest niemożliwe,
np. stali z aluminium, tytanem lub miedzią. Po zgrzewaniu wybuchowym różnych materiałów zachowane
zostają właściwości komponentów składowych, a zmianie ulega jedynie wąska warstwa w miejscu łączenia.
Badania układów warstwowych złożonych z blach
ze stali niskowęglowych wykonane przez Embury’ego
[2] wykazały, że materiał taki charakteryzuje się około
dwukrotnie większą opornością na obciążenia udarowe
w porównaniu do materiału litego. Efekt ten związany jest z hamowaniem rozprzestrzeniania się pęknięć
w kolejnych warstwach. Udarność kompozytu zależy
od grubości i liczby poszczególnych warstw. W pracy
Tenga, Wierzbickiego i Huanga [3] badaniom poddano
kompozyty złożone z dwóch warstw, wykonane z blach
ze stali w gatunku Weldox700E oraz aluminium 7075T651. Symulacja komputerowa wykazała, że odporność
balistyczna kompozytu złożonego z przedniej warstwy
aluminiowej i tylnej stalowej była wyższa w porównaniu z monolityczną stalową o tej samej gęstości powierzchniowej.
Ideą pracy było wytworzenie układu warstwowego
składającego się z blach stalowych o zróżnicowanych
właściwościach mechanicznych: warstwy o wysokiej twardości, wytrzymałości i niższej plastyczności
(o twardości powyżej 55 HRC, Rm powyżej 2000 MPa
i A5 min. 8%), z warstwami charakteryzującymi się
wysoką plastycznością i niską twardością (A5 powyżej
20%, Re 250÷350 MPa i twardość 250 HB).
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiałem badań w projekcie były blachy ze stali bainitycznej nanostrukturalnej o grubości 3,5 mm
i 5,0 mm oraz blachy ze stali konstrukcyjnej w gatunku S235JR o grubości 2,0 mm. Po testach zgrzewania
przeprowadzono finalną obróbkę układu blach kształtującą właściwości użytkowe blach ze stali nanostrukturalnej. Blachy ze stali S235JR po obróbce cieplnej
stosowanej w celu kształtowania właściwości stali nanostrukturalnej, wykazywały niską twardość, wysoką
plastyczność i mikrostrukturę ferrytyczno-perlityczną. Drugim materiałem badań były blachy arkuszowe z wysokowytrzymałych stali Hardox 600, Hardox
Extreme oraz Miilux500. W tym przypadku wytworzono układy o zmiennych na przekroju właściwościach
balistycznych.
Zakres badań obejmował:
• Ustalenie wymaganych właściwości blach stalowych
w stanie wyjściowym pozwalających na prawidłowe
wykonanie procesu zgrzewania wybuchowego i uzyskanie połączenia o jak największej wytrzymałości
i plastyczności (odporności na dezintegrację w testach ostrzałem),
• Opracowanie modelu układu warstwowego w zakresie: kolejności poszczególnych warstw w odniesieniu
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do kierunku ostrzału oraz liczby i grubości kolejnych
warstw,
• Opracowanie parametrów przygotowania blach przed
zgrzewaniem wybuchowym (w tym obróbki cieplnej)
w celu uzyskania wymaganych właściwości mechanicznych w wyniku spajania,
• Opracowanie parametrów i sposobu finalnej obróbki cieplnej i/lub cieplno-plastycznej układu blach po
zgrzewaniu wybuchowym w celu otrzymania wymaganych właściwości poszczególnych warstw.
Realizacja zakresu pracy wymagała przeprowadzenia następujących testów, badań i analiz:
• Wykonanie testów i przeprowadzenie walcowania
układów blach o grubości od 6 do 20 mm z wytypowanych gatunków stali o wysokiej wytrzymałości po
zgrzewaniu wybuchowym z zastosowaniem linii LPS
– moduł B,
• Wykonanie modeli układów warstwowych metodą
zgrzewania wybuchowego,
• Wykonanie obróbki cieplnej blach wysokowytrzymałych i blach o wysokiej plastyczności w celu uzyskania właściwości zapewniających prawidłowy przebieg procesu zgrzewania wybuchowego oraz finalnej
obróbki cieplnej układu blach po zgrzewaniu dla
otrzymania wymaganych właściwości poszczególnych warstw,
• Badania makro- i mikrostruktury oraz badania właściwości mechanicznych blach wyjściowych i układów blach stalowych na poszczególnych etapach wytwarzania,
• Wykonanie testów ostrzałem oraz analiza skutków
tych testów w zakresie zmian właściwości i mikrostruktury złącza wybuchowego oraz poszczególnych
warstw układu blach. Testy ostrzałem zrealizowano
w WITPiS w Sulejówku.
Zakres pracy dotyczący zgrzewania wybuchowego
wytypowanych układów blach stalowych zrealizowano
w firmie Explomet.
a)
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Wyniki badań i ich dyskusja
Po zgrzewaniu wybuchowym przeprowadzono badania mikrostruktury warstwowego układu blach, ze
szczególnym uwzględnieniem strefy spojenia. Przykładową mikrostrukturę blach w obszarze zgrzewania
zamieszczono na rys. 1. Wyniki pomiarów twardości
układów blach zgrzewanych wybuchowo zamieszczono na rys. 2a. W odniesieniu do materiałów przed
zgrzewaniem stwierdzono wzrost twardości nie tylko
w strefie odkształconej (w obszarze złącza), ale także
w pozostałej części blach. W przypadku blach ze stali
nanostrukturalnej o twardości ok. 270÷280 HV przed
zgrzewaniem, twardość w wyniku zgrzewania wzrosła
do wartości ok. 350 HV. Twardość blach ze stali niskowęglowej po zgrzewaniu wybuchowym wzrosła do
wartości 160÷170 HV. W strefie spajania, dla blachy ze
stali nanostrukturalnej o grubości 3,5 mm na szerokości do 1 mm nastąpił wzrost twardości do 400 HV. Dla
blachy ze stali nanostrukturalnej o grubości 5,0 mm
twardość w strefie spajania wzrosła do ok. 375 HV.
W przypadku blachy ze stali S235JR o grubości 2 mm
wzrost twardości wystąpił prawie na całej grubości blachy, a wartość maksymalną 250 HV osiągnął w strefie
połączenia. Układy blach po zgrzewaniu wybuchowym
poddano obróbce cieplnej w celu uzyskania wymaganych właściwości użytkowych (wysokiej twardości)
blach ze stali nanostrukturalnej. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań stali nanostrukturalnej
wytypowano wariant obróbki o następujących parametrach wygrzewania izotermicznego: 210°C/120 godzin.
Wyniki pomiarów twardości układu blach po obróbce
cieplnej zamieszczono na rys. 2b. Dla stali nanostrukturalnej uzyskano twardość ok. 650 HV. Przykładową
mikrostrukturę na grubości układu blach ze stali nanostrukturalnej i niskowęglowej po obróbce cieplnej zamieszczono na rys. 3. Blachę ze stali nanostrukturalnej
charakteryzowała mikrostruktura bezwęglikowego bainitu dolnego, a blachę ze stali w gatunku S235 typowa
mikrostruktura ferrytyczno-perlityczna (Rys. 3).
Testy ostrzałem przeprowadzono w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej w Suleb)

Rys. 1. Mikrostruktura obszaru złącza zgrzewanego wybuchowo. Zgład wzdłużny
Fig. 1. Microstructure of the explosive welded joint area. Longitudinal microsection
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Rys. 2. Rozkład twardości na grubości układu po zgrzewaniu wybuchowym blachy ze stali nanostrukturalnej o grubości 3,5
mm i blachy ze stali S235JR o grubości 2 mm. a) przed obróbką cieplną, b) po obróbce cieplnej
Fig. 2. Distribution of hardness on thickness after explosive welding of a plate made of nanostructural steel with the thickness of 3.5 mm and a plate made of the S235JR steel with the thickness of 2 mm; a) prior to heat treatment, b) after heat
treatment
a)

b)

Rys. 3. Mikrostruktura w obszarze strefy zgrzewania wybuchowego blach ze stali nanostrukturalnej (wariant 210/120) i stali
S235JR. Przekrój wzdłużny, mikroskop świetlny
Fig. 3. Microstructure within the area of explosive welding of plates made of nanostructural steel (variant 210/120) and the
S235JR steel. Longitudinal section, light microscope

jówku. Parametry testów ostrzałem były następujące:
odległość próbki od wylotu pocisku z lufy 10 m, kąt
ostrzału 0°C (kąt pomiędzy normalną do płaszczyzny
blachy, a kierunkiem toru lotu pocisku), rodzaj amunicji kal. 7,62×51 mm NatoBall – zakres prędkości
835÷847 m/s. Ostrzał prowadzono od strony blachy ze
stali nanostrukturalnej (o wysokiej twardości) oraz od
strony blachy ze stali S235JR (o niskiej twardości). Pozytywne wyniki testów uzyskano dla układu 2 o grubości 6,3 mm w przypadku ostrzału od strony blachy ze
stali nanostrukturalnej.
Podsumowanie
W zakresie wytwarzania i badań układów warstwowych złożonych z blach ze stali nanostrukturalnej
i stali niestopowej niskowęglowej wykonano połączenia
o grubości sumarycznej od 4,7 do 6,3 mm i poddano je
testom ostrzałem za pomocą wysokoenergetycznych

pocisków kalibru 7,62×51 mm NatoBall. W trakcie wytwarzania układów metodą zgrzewania wybuchowego
wystąpiły pęknięcia, pomimo wyżarzania zmiękczającego blach ze stali nanostrukturalnej do twardości ok.
275 HV. Podczas zgrzewania twardość blach ze stali
NANOS-BA® wzrosła do ok. 350 HV, a w strefie spajania do 400 HV. W przypadku kontynuacji badań procesu zgrzewania blach ze stali nanostrukturalnych należy
opracować metodę poprawy ich plastyczności na etapie
przygotowania materiału do spajania. Układ o grubości
6,3 mm spełnił testy ostrzałem od strony blachy ze stali
nanostrukturalnej (o twardości ok. 650 HV). W miejscach ostrzału obserwowano wyraźne odkształcenie
plastyczne obydwu blach co jest zjawiskiem pozytywnym, świadczącym o zdolności układu do pochłaniania
energii pocisku. W miejscach ostrzału nie występowały makropęknięcia blach. Badania mikrostruktury
w obszarze oddziaływania pocisku wykazały obecność
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pęknięć i mikropęknięć powstałych i zainicjowanych
na granicy materiałów spajanych. W badaniach mikrostruktury nie stwierdzono obecności adiabatycznych
pasm ścinania. Należy zaznaczyć, że stal nanostrukturalna w zastosowanym w układzie warstwowym wariancie obróbki cieplnej 210/120, jest materiałem szczególnie skłonnym do powstawania adiabatycznych pasm
ścinania. Z badań wynika, że zastosowanie plastycznej
warstwy zapobiega powstawaniu pasm odkształcenia
podczas ostrzału za pomocą amunicji kalibru 7,62×51
NatoBall. Hipoteza ta wymaga potwierdzenia, w szczególności dla pocisków o innym charakterze oddziaływania, poziomie energii i prędkości. W obszarze oddziaływania pocisku twardość stali nanostrukturalnej wzrosła z poziomu 650 do 750 HV.
W ramach pracy przeprowadzono próby wytworzenia
układów warstwowych blach z gatunków stali wysokowytrzymałych trudnościeralnych. Metodą zgrzewania
wybuchowego wytworzono arkusz układu blach o grubości 16,5 mm złożony z blachy Hardox Extreme o grubości 10,0 mm i blachy Miilux500 o grubości 6,5 mm
oraz arkusz układu blach o grubości 14,5 mm złożony
z blachy Hardox600 o grubości 8,0 mm i blachy Miilux500 o grubości 6,5 mm. Po zgrzewaniu wybuchowym
oba układy blach przewalcowano na grubość 7,0 mm,
a następnie poddano hartowaniu w wodzie z temperatury 880°C i odpuszczaniu w temperaturze 180°C.
Proces walcowania blach zgrzanych wybuchowo spowodował zmniejszenie szerokości „strefy przejściowej
zgrzania” oraz zawalcowanie pustek występujących
pomiędzy łączonymi blachami.
Przeprowadzone testy ostrzałem blach za pomocą pocisków przeciwpancernych 7,62 × 39 mm BZ wykazały,
że otrzymane blachy charakteryzują się niską odpornością balistyczną. Oba układy blach o grubości 7,0 mm
uległy przebiciu. Obniżona odporność balistyczna jest
wynikiem uzyskania stosunkowo niskiej twardości
wytworzonych układów blach warstwowych. Po hartowaniu i niskim odpuszczaniu twardość na powierzchni
blach Hardox Extreme i Hardox600 była o około 10 jednostek HRC niższa od twardości w stanie dostawy. Wynik ten jest prawdopodobnie związany z odwęgleniem
warstwy przypowierzchniowej w czasie zastosowanych
pośrednich obróbek cieplnych na etapie wytwarzania.
Procesy zmiękczania, normalizowania oraz austenityzowania przed walcowaniem i hartowaniem prowadzono bez atmosfery ochronnej.
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań uzgodniono z firmą Explomet kontynuację zgrzewania wybuchowego blach w gatunkach Hardox i Miilux, przy ustaleniu, że wszystkie operacje związane z przygotowaniem
blach do zgrzewania: nagrzewanie do walcowania oraz
operacje hartowania i odpuszczania będą prowadzone
w atmosferze argonu.

Zofia Kania, Roman Kuziak, Valeryi Pidvysots’kyy,
Krzysztof Radwański
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Opracowanie modelu numerycznego
procesu obróbki cieplno-plastycznej
prętów wykonanych ze stali bainitycznych
z efektem TRIP
Przeprowadzono badania, które pozwoliły na opracowanie modelu numerycznego procesu obróbki cieplno-plastycznej stali. Model ten uwzględnia zmiany zachodzące
w strukturze austenitu oraz przemiany fazowe w trakcie
chłodzenia po walcowaniu. Innowacyjnym aspektem modelu jest uwzględnienie w symulacjach numerycznych procesu stabilizacji austenitu szczątkowego. Model ten będzie
stanowić podstawę do określenia parametrów procesu obróbki cieplno-plastycznej prętów wykonanych ze stali bainitycznej, charakteryzującej się efektem TRIP. Zadaniem
modelu jest określenie warunków chłodzenia po walcowaniu, zapewniających uzyskanie jak najlepszych właściwości mechanicznych i użytkowych stali, poprzez optymalizację efektu TRIP.
Słowa kluczowe: model numeryczny, obróbka cieplnoplastyczna, pręt, stal bainityczna, efekt TRIP

Development of a numerical model of heat
treatment and plastic working of bars made
of bainite steels with the TRIP effect
The studies allowed for establishing a numerical model
of heat treatment and plastic working of steels. The model
takes changes occurring in austenite structure and phase
transitions during cooling after rolling into account. The
innovative aspect of the model is taking the process of retained austenite stabilisation into account in numerical
simulations. The model will constitute the basis for determining parameters of heat treatment and plastic working process for bainite steel bars with the TRIP effect. The
purpose of the model is to determine conditions for cooling
after rolling, which ensure obtaining the best mechanical
properties and performance of steels through optimisation
of the TRIP effect.
Keywords: numerical model, thermomechanical processing, bar, bainitic steel, TRIP effect

Wprowadzenie
Rozwijające się techniki komputerowe stwarzają odpowiednie warunki zarówno do modelowania procesów
technologicznych, jak i do wspomagania sterowania
nimi poprzez dobór pożądanych wartości wybranych
parametrów tych procesów metodami obliczeniowymi.
Komputerowe modelowanie jest obecnie ekonomicznym
i bardzo efektywnym sposobem optymalizacji m.in.
składu chemicznego stali oraz doboru parametrów technologicznych procesu, które pozwalają na uzyskanie zakładanych właściwości wyrobów, przy jak najniższych
kosztach wytwarzania [1]. Sterowanie przebiegiem
przemian fazowych z wykorzystaniem metod symulacji
fizycznej i numerycznej umożliwia uzyskanie pożądanych właściwości mechanicznych i fizycznych wyrobów
stalowych. W obliczeniach inżynierskich szczególne
zastosowanie znajdują metody numeryczne, które pozwalają na obliczenie wartości wybranych parametrów
z zakładaną dokładnością w przypadku, gdy brak analitycznego opisu procesu ze względu na jego złożoność
[2]. Zbudowanie modelu przemian fazowych w stalach
jest zagadnieniem obejmującym takie etapy jak opracowanie w oparciu o wyniki badań dylatometrycznych
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odpowiednich równań konstytutywnych, identyfikację
parametrów modelu, opracowanie algorytmu obliczeniowego oraz włączenie modelu matematycznego do
komputerowego kodu symulującego zmiany pola temperatury, ewentualnie płynięcia plastycznego w obrabianym elemencie. Model przemian fazowych stanowi
jedynie część całości modelu procesu obróbki cieplno –
plastycznej, obejmującego również zjawiska zachodzące w mikrostrukturze odkształconego materiału. Stąd
głównym celem jest opracowanie dokładnych zależności
funkcyjnych, uwzględniających zarówno zmiany zachodzące w strukturze austenitu odkształconego plastycznie, jak i przemiany fazowe, a następnie włączenie
tych zależności do numerycznych kodów. Konieczność
stosowania takiego podejścia związana jest z zależnością kinetyki przemian fazowych od wyjściowego stanu mikrostruktury austenitu oraz zmian temperatury
w funkcji czasu. Metody numeryczne stanowią współcześnie wydzieloną, obszerną dziedzinę badań naukowych, a ich opisy i przykłady stosowane są w szeregu
monografiach [3, 4].
Materiał i metodyka badań
Materiałem badań była stal bainityczna, której wytop wykonany został w Instytucie. Stal ta umożliwia
osiągnięcie bardzo wysokiej wytrzymałości i ciągliwości
w połączeniu z bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi. Wykonano laboratoryjny wytop stali o masie
70 kg, oznaczonej jako S369, z wykorzystaniem pieca
VSG100. Skład chemiczny badanej stali podano w tabeli 1.
Model numeryczny zmian struktury austenitu w procesie kształtowania plastycznego na gorąco został opra-
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cowany w oparciu o wyniki badań plastometrycznych.
Badania te dały opis zachowania się materiału podczas
odkształcenia w podwyższonej temperaturze.
Tabela 1. Skład chemiczny stali S369 podany w % masowych
Table 1. Chemical composition of the S369 steels in weight
%
C

Si

Mn

S

Cr

Mo

Ni

Cu

0,23

0,98

1,52

0,14

1,51

0,14

0,07

0,01

Badania kinetyki przemiany bainitycznej przeprowadzono za pomocą dylatometru DIL 805A/D firmy Baehr
Thermoanalyse GmbH. Wyniki badań (wykresy CTPi
i CTPc) posłużyły do opracowania modelu przemian
opartego na równaniu JMAK [5, 6]. Do modelowanie
numerycznego procesu walcowania prętów wykorzystano program Forge 3D.
Badania morfologii austenitu szczątkowego wykonano za pomocą wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu skaningowego Inspect F, natomiast badanie
zawartości austenitu szczątkowego za pomocą techniki
dyfrakcji rentgenowskiej (dyfraktometr Empyrean firmy PANalytical) oraz techniką EBSD (mikroskop skaningowy Inspect F).
Wyniki
W przypadku modelu przemian fazowych stwierdzono bardzo dużą dokładność pomiędzy przewidywanymi
wartościami temperatur początku i końca przemian fazowych, a wartościami zmierzonymi.
Modelowanie procesu walcowania wymagało opracowania modelu: reologicznego oraz modelu zmian mi-

a)

b)

Rys. 1. Rozkład wielkości ziarna w pręcie: a) w trakcie drugiego przepustu, b) po drugim przepuście
Fig. 1. Distribution of grain size in a bar: a) during the second pass, b) after the second pass
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Rys. 2. Zmiana kształtu w trakcie walcowania, w dwóch przepustach
Fig. 2. Shape change during rolling, in two passes

krostruktury badanego materiału. Biorąc pod uwagę
porównanie wyników prognozowanej wielkości ziarna,
wyznaczonej z wykorzystaniem modelu, do wyników
ilościowego pomiaru, stwierdzono spójność wyników.
Dotyczy to zarówno modelu rozrostu ziarna w trakcie
nagrzewania jak i rozrostu ziarna po rekrystalizacji
statycznej.
Proces walcowania został zamodelowany zgodnie
z warunkami półprzemysłowej walcarki. Walcowaniu
poddano pręt otrzymany w wyniku kucia o wymiarach
44x800mm. Proces walcowania jest procesem symetrycznym, dlatego w modelu zastosowano dwie płaszczyzny symetrii. Dla przyspieszenia obliczeń, walce
modelowano jako sztywne elementy bez uwzględnienia
ich odkształcenia. W symulacji, w trakcie walcowania
obliczana jest ewolucja struktury, która wpływa na
wartość odkształcenia. Jeżeli w materiale zaszła rekrystalizacja, to w obliczeniach jest uwzględniany ten
efekt redukcją odkształcenia o ułamek rekrystalizacji.
Po pierwszym przepuście na rozkładzie odkształcenia
w części po wyjściu pasma z walców, nastąpiła redukcja skutków odkształcenia na wskutek rekrystalizacji
statycznej. Ten efekt zaobserwowano również w rozkładzie wielkości ziarna – tworzy się nowe ziarno o wielkości około 55 µm.
Po walcowaniu w pierwszym przepuście następuje
zmiana kierunku walcowania, w tym czasie następuje
chłodzenie pręta oraz kontynuacja zmian strukturalnych. W materiale zachodzi rekrystalizacja statyczna
i rozrost ziarna.
Na rys. 1b przedstawiono wyniki symulacji w trakcie
drugiego przepustu. Jak widać wskutek kontaktu walca z prętem następuje nieznaczny spadek temperatury
o 5÷6°C, lecz w wyniku odkształcenia następuje wzrost
temperatury w środkowej części o 10÷11°C. Drugi i jednocześnie ostatni przepust, pozwolił znacząco zredukować początkowe ziarno uzyskane po nagrzaniu w temperaturze 1200°C, co zostało przedstawione na rys. 1b.
Chłodzenie pręta na powietrzu przez 100 s spowodowało spadek temperatury do 800°C, podczas którego ziarno rozrosło się do 38÷45 µm. Poniżej tej temperatury
rozrost ziarna jest mało istotny.
Na rys. 2 przedstawiono zmianę kształtu pręta uzyskaną w wyniku obliczeń. Wymiar uzyskany w symulacji ~35÷37,7 jest zbliżony do uzyskanego w procesie
rzeczywistym ~36÷38 mm.
Podsumowanie
Model przemian fazowych, który był przedmiotem
badań został zweryfikowany za pomocą analizy od-

wrotnej z wykorzystaniem badań dylatometrycznych.
Przewidywania zoptymalizowanego modelu porównano
z wartościami uzyskanymi z eksperymentów. Pozwala
to na stwierdzenie, iż model oparty na równaniu JMAK
z jednym współczynnikiem opisanym za pomocą zmodyfikowanej funkcji Gaussa, daje bardzo dobre wyniki
przewidywań kinetyki przemian fazowych oraz udziału
objętościowego poszczególnych faz. Model ten jest nieskomplikowany, przez co jest łatwiejszy do identyfikacji i wystarczająco dokładny.
W pracy wykonano badania plastometryczne, w celu
opracowania modelu reologicznego, rozrostu ziarna
austenitu w trakcie nagrzewania oraz rekrystalizacji
dynamicznej i statycznej. W końcowym etapie, przeprowadzono modelowanie procesu walcowania prętów
z wykorzystaniem programu Forge. Na podstawie uzyskanych wyników, można stwierdzić, że prognozowana
wielkość ziarna wyznaczona z wykorzystaniem modelu rozrostu ziarna w trakcie nagrzewania, jest spójna
z wartościami wyznaczonymi eksperymentalnie.
Wykorzystując analizę odwrotną, wyznaczono rzeczywisty przebieg naprężenia uplastyczniającego,
uwzględniając wpływ tarcia, niejednorodny rozkład
temperatur oraz prędkości odkształcenia i porównano
z wartościami obliczonymi, uzyskanymi w wyniku wykorzystania metody inżynierskiej. Biorąc pod uwagę
porównanie wyników prognozowanej wielkości ziarna,
wyznaczonej z wykorzystaniem modelu do wyników ilościowego pomiaru po pełnej rekrystalizacji dynamicznej, stwierdzono nieznaczne rozbieżności wyników.
Rozpatrując wyniki badań modelu kinetyki rekrystalizacji statycznej, pokazano, że metoda relaksacji
naprężeń umożliwia wyodrębnienie wpływu procesu zdrowienia od rekrystalizacji na przebieg krzywej
mięknięcia. Porównując prognozowane wielkości ziarna byłego austenitu po rekrystalizacji statycznej z danymi pomiarowymi, stwierdzono bardzo dobre dopasowanie wyników.
W przypadku modelu walcowania prętów, analizując
wszystkie uzyskane wyniki, stwierdzono, że wymiar
pręta uzyskany w wyniku przeprowadzonych obliczeń
jest zbliżony do uzyskanego w rzeczywistym procesie
walcowania.
Podsumowując, wszystkie przeprowadzone badania
pozwoliły na opracowanie modelu numerycznego procesu obróbki cieplno-plastycznej prętów, który pozwala
na określenie warunków chłodzenia po walcowaniu,
zapewniając jak najlepsze właściwości mechaniczne
i użytkowe stali.
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cesie technologicznym, dotyczące temperatury spiekania, obróbki cieplnej, sposobu chłodzenia, dodatków
intensyfikujących proces spiekania czy wreszcie stosowania innych rodzajów rud żelaza, mają wpływ na
kształtowanie się składu fazowego spieku [1, 2]. Aby
prawidłowo ocenić jakość spieku potrzebne są więc –
oprócz określenia składu chemicznego oraz zbadania
właściwości fizycznych i fizykochemicznych – badania
mineralogiczne. Własna działalność badawcza IMŻ
oraz wykonywanie zewnętrznych usług badawczych
wymagają pełnego wykorzystania nowoczesnego zaplecza aparaturowego Instytutu do badań spieków, w tym
mikroskopii świetlnej w świetle odbitym oraz spolaryzowanym, mikroskopii skaningowej wraz z analizą
chemiczną w mikroobszarach i oczywiście rentgenowskiej analizy fazowej.
Celem pracy było opracowanie charakterystyk mineralnych spieków wielkopiecowych z wykorzystaniem
metod mikroskopii świetlnej i skaningowej w oparciu
o wykonaną wcześniej rentgenowską analizę fazową
[3]. Połączenie tych metod pozwoliło m.in. na zidentyfikowanie roztworów stałych, powstałych w procesie
spiekania oraz na weryfikację wyników identyfikacji
fazowej i ilościowej analizy fazowej. Analiza chemiczna
w mikroobszarach pojedynczych ziaren spieków oraz
dostęp do najobszerniejszego zbioru rentgenowskich
danych identyfikacyjnych w postaci kartoteki ICDD
PDF-4+ umożliwiają bardzo precyzyjne wykonanie
identyfikacji fazowej; z kolei zastosowanie metody
Rietvelda do fazowej analizy ilościowej poprzez modelowanie składu mineralnego próbki wieloskładnikowej
(z uwzględnieniem obecności roztworów stałych) zdecydowanie polepszyła jakość uzyskiwanych wyników ilościowych w porównaniu do dawniej używanych metod
optycznych.
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Opracowanie charakterystyk
mineralogicznych spieków
wielkopiecowych
Celem pracy było opracowanie charakterystyk mineralnych spieków wielkopiecowych z wykorzystaniem metod
mikroskopii świetlnej i skaningowej. W pracy wykorzystano dwa spieki znacznie różniące się redukcyjnością. Zestawiono wyniki obserwacji składników mineralnych spieków
w świetle odbitym, świetle spolaryzowanym oraz w świetle
elektronów wstecznie rozproszonych (SEM) wraz z wynikami analizy chemicznej w mikroobszarach.
Słowa kluczowe: spiek wielkopiecowy, mikroskopia
świetlna, mikroskopia skaningowa, redukcyjność

Study on mineralogical characteristics
of blast-furnace sinters
The aim of this work was to study mineralogical characteristics of blast-furnace sinters with the use of light and
scanning microscopy. Two sinters with significantly different reducibility were used in the research. The results of observation of mineral components of the sinters in reflected
and polarised light and with the use of scanning electron
microscope were compared with the results of chemical
analysis in micro-areas.

Materiał, zakres i metodyka badań
W badaniach wykorzystano spieki laboratoryjne,
przygotowane w IMŻ i scharakteryzowane pod względem składu fazowego w pracy [3]. W tabeli 1 przedstawiono zidentyfikowane składniki mineralne spieków,
a na rysunku 1 zaprezentowano ilościowe zależności
pomiędzy redukcyjnością spieków i ich składem mineralnym. W prezentowanej pracy wykorzystano dwa
spieki, odpowiednio o najmniejszej (spiek A) i największej redukcyjności (spiek B). Ich skład chemiczny podano w tabeli 2.
Próbki spieków do badań dyfrakcyjnych rozdrobniono do uziarnienia poniżej 10 mikronów. Dyfraktogramy
rentgenowskie zarejestrowano za pomocą dyfraktome-

Keywords: blast-furnace sinter, light microscopy, scanning microscopy, reducibility

Wprowadzenie
Właściwości spieków wielkopiecowych są kształtowane m.in. przez jego skład mineralny: jakościowy
i ilościowy. Właściwości redukcyjne i wytrzymałościowe spieków bezpośrednio wynikają zarówno z tekstury
spieku jak i jego składu mineralnego. Zmiany w pro-

Tabela 1. Zestawienie zidentyfikowanych minerałów w badanych spiekach
Table 1. List of minerals identified in the investigated sinters
Minerał
Magnetyt
Hematyt
Wistyt
Hedenbergit

Wzór chemiczny
FeO.Fe2O3
α-Fe2O3
FeO
Ca0.7Fe1.7 Si2O6

Minerał
Krzemiany dwuwapniowe α, β, γ
Kirschsteinit
Faza SFCA
Faza SFCA-1

Wzór chemiczny
2CaO.SiO2
CaFeSiO4
Ca2.3Mg0.8Al1.5Fe8.3Si1.1O20
Ca3.18Fe15.48Al1.34O28

Tabela 2. Skład chemiczny dwóch spieków wybranych do badań mikroskopowych
Table 2. Chemical composition of two sinters selected for microscopic examinations
Spiek
A
B

CaO/
SiO2
1,58
1,37

Fe
całk.
56,42
55,03

FeO

CaO

SiO2

MgO

Al2O3

P2O5

Mn

Na2O

K2O

S

Zn

16,95
5,44

10,15
10,82

6,43
7,87

1,33
1,23

0,79
0,82

0,049

0,140
0,094

-0,084

0,034

0,060

0,023
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tru Empyrean z filtrowanym promieniowaniem kobaltu. Do badań mikroskopowych (mikroskopia świetlna)
wykorzystano frakcje spieków o większym uziarnieniu
niż do badań dyfrakcyjnych; ziarna zatopiono w żywicy
przewodzącej, stosowanej w badaniach SEM i wykonano zgłady metalograficzne. Te same próbki posłużyły
do badań z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego
Olympus oraz mikroskopu skaningowego Inspect F.
W mikroskopie świetlnym obserwacje prowadzono
w świetle odbitym oraz świetle odbitym spolaryzowanym. W badaniach za pomocą mikroskopii skaningowej
wykorzystano detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE), umożliwiający rozróżnienie obszarów
różniących się składem chemicznym oraz detektor EDS,
umożliwiający wykonanie analizy składu chemicznego
w mikroobszarach. Identyfikację składu mineralnego
wykonano na podstawie dyfraktogramów doświadczalnych, otrzymanych za pomocą dyfraktometru Empyrean, wyposażonego w lampę kobaltową i detektor półprzewodnikowy oraz kartoteki ICDD PDF-4+. Badania
ilościowe przeprowadzono za pomocą metody Rietvelda
i programu SiroquantTM [4].
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Wyniki badań
Na rys. 2 pokazano następujące minerały spieku A:
w środkowej części analizowanego ob-szaru duże ziarno
(szarozielonkawe w świetle odbitym, żółtawe w świetle spolaryzowanym) krzemianu wapniowo-żelazowego (Rys. 2d), prawdopodobnie kirschsteinitu. Powyżej
oraz poniżej krzemianu widoczne są ziarna magnetytu
(odpowiednio rys. 2f oraz rys. 2g) – jasnoszare z lekkim
brązowawym zabarwieniem w świetle odbitym, ciemnobrązowe w świetle spolaryzowanym. Zidentyfikowano również tlenek krzemu – kwarcu – jako ciemnoszare
ziarno na rys. 2a, 2c (widmo na rys. 2e).
Podsumowanie
Będący w posiadaniu IMŻ mikroskop świetlny Olympus pozwala na obserwację preparatów tylko w świetle
odbitym co nie daje tak jednoznacznej informacji o obserwowanym minerale jak w przypadku zastosowania
światła przechodzącego. Jednak wykonanie uzupełniających badań metodą mikroskopii skaningowej wraz
z analizą chemiczną w mikroobszarach pozwoliło na

Rys. 1. Wyniki badań ilościowego składu mineralnego spieków w zależności od ich redukcyjności po skorygowaniu identyfikacji składu mineralnego. Dominującymi składnikami we wszystkich badanych spiekach były: składnik amorficzny, magnetyt oraz hematyt. Składnik amorficzny występował na zbliżonym poziomie we wszystkich spiekach; wyraźne różnice widoczne są w zawartościach magnetytu i hematytu w zależności od redukcyjności, magnetyt zdecydowanie dominuje wśród faz
krystalicznych w spiekach o niskiej redukcyjności (0,63÷0,65 [%/min]); udział hematytu wzrasta, gdy redukcyjność przekracza 1 [5/min]. Udział wistytu nie przekroczył 1,5%wag. Udział faz SFCA i SFCA-1 (fazy żużlowe) utrzymywał się na podobnym
poziomie oprócz próbek spieków o najmniejszej i największej wartości redukcyjności (oznaczone odpowiednio jako spiek A
i spiek B). Z kolei udział krzemianów wapniowo-żelazowych (suma udziałów kirschsteinitu i hedenbergitu) był największy
w spieku o redukcyjności 0,64%/min, a najmniejszy w spieku B
Fig. 1. Results of the investigation of quantitative mineral composition of the sinters depending on their reducibility after
correcting the identification of mineral composition. The predominant components in all investigated sinters were: amorphous component, magnetite and hematite. The amorphous component was at a similar level in all sinters; notable differences are visible in the content of magnetite and hematite depending on reductibility, magnetite is predominant among
crystalline phases in sinters with low reductibility (0.63÷0.65 [%/min]); the content of magnetite increases significantly, when
reductibility exceeds 1 [%/min]. The content of wüstite did not exceed 1.5 weight %. The content of SFCA and SFCA-1 phases
(slag phases) remained on a similar level except for samples of sinters with the lowest and highest reducibility value (sinter
A and sinter B, respectively). The content of calcium iron silicates (total content of kirschsteinite and hedenbergite) was the
highest in the sinter with the reductibility of 0.64%/min and the lowest in sinter B
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Rys. 2. Wyniki badań próbki spieku A z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej w świetle odbitym (a) oraz w świetle odbitym
spolaryzowanym (b), mikroskopu skaningowego i detektora elektronów wstecznie rozproszonych (SEM – BSE, c) oraz analizy chemicznej w mikroobszarach (SEM – EDS, d-i). K – kirschsteinit, M – magnetyt, Q – kwarc, H – hematyt, Hd – hedenbergit,
Ż – ziarna mineralne żywicy
Fig. 2. Results of the examination of sinter sample A with the use of light microscopy in reflected light (a) and polarised reflected light (b), scanning microscope and backscattered electrons detector (SEM – BSE, c) and chemical analysis in micro-areas
(SEM – EDS, d–i). K – kirschsteinite, M – magnetite, Q – quartz, H – hematite, Hd – hedenbergite, Ż – resin mineral grains

prawidłową interpretację obrazów składników spieków
w świetle odbitym spolaryzowanym oraz na identyfikację wszystkich minerałów, obecnych w badanych
spiekach. W niektórych przypadkach światło odbite pozwoliło na ujawnienie różnic w składzie chemicznym,
potwierdzone badaniem składu chemicznego w mikroobszarach. Zastosowanie do preparatyki próbek żywicy
przewodzącej ułatwiło prowadzenie badań za pomocą
mikroskopu skaningowego ale jednocześnie utrudniło
badania za pomocą mikroskopu świetlnego. Żywica posiada domieszki mineralne, które są widoczne w świetle
odbitym oraz spolaryzowanym; może to doprowadzić do
fałszywych interpretacji obrazu mikroskopowego.
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Ilościowa i jakościowa charakterystyka
strukturalna przemian fazowych
w taśmach ze stali Dual-Phase
Celem pracy była ocena wpływu wartości odkształcenia
podczas walcowania na zimno, a także szybkości i temperatury późniejszego nagrzewania na zmiany struktury i właściwości mechanicznych po symulacjach ciągłego
wyżarzania wykonanych za pomocą dylatometru i symulatora Gleeble 3800. Badania struktury wykonano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego FEG SEM
z zastosowaniem metody EBSD. Krzywe w układzie naprężenie-wydłużenie wyznaczono w próbach rozciągania na
próbkach po symulacjach bez i z procesem starzenia.
Stwierdzono, że płynięcie plastyczne materiału po obróbce cieplnej obejmującej proces starzenia odbywa się przy
mniejszych wartościach naprężenia uplastyczniającego
w porównaniu do próbek obrobionych cieplnie bez starzenia. Jednocześnie uzyskano wyższe wartości wydłużenia
Agt i A10mm, co jest związane z większym udziałem powierzchniowym ferrytu i mniejszym twardych składników
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struktury po starzeniu. Taśmy charakteryzowały się jednorodnością struktury na przekroju. Wykazano również,
że próbki po walcowaniu na zimno z większym gniotem
i następnej obróbce cieplnej, odkształcają się przy wyższych
wartościach naprężeń.
Słowa kluczowe: przemiana fazowa, taśma, stal dualphase

Quantitative and qualitative structural
characteristics of phase transitions in dual-phase
steel strips
The aim of the work was to evaluate the influence of deformation value during cold rolling, as well as the heating
rate and temperature of subsequent heating on changes in
structure and mechanical properties after simulations of
continuous annealing carried out with the use of a dilatometer and the Gleeble 3800 simulator. The structure was investigated with the use of a FEG scanning electron microscope with the use of the EBSD method. Stress-elongation
curves were determined in tensile tests carried out on samples after simulations with and without ageing process.
It was found that material plastic flow after heat treatment including ageing process is characterised by latter
yield stress values as compared to samples which underwent heat treatment without ageing. At the same time,
higher values of Agt and A10mm elongation were obtained,
which is associated with a higher ferrite area fraction and
lower area fraction of hard structural constituents after
ageing. The strips were characterised by structural homogeneity in cross section. It has also shown that samples
after cold rolling with a larger draft and subsequent heat
treatment deform at higher stress values.
Keywords: phase transformations, strip, dual-phase steel

Wprowadzenie
Obserwowane w ostatnich latach rosnące wymagania w stosunku do materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, związane z polepszaniem bezpieczeństwa samochodów, zmniejszaniem ich masy,
połączonym z niższym spalaniem, czy ograniczaniem
emisji gazów, wpływają na ciągły rozwój stali wielofazowych AHSS. Jedną z najważniejszych grup tych stali
są stale dual-phase (DP). Struktura stali DP złożona
jest z osnowy ferrytycznej oraz twardych składników
struktury, głównie z martenzytu, którego udział wynosi najczęściej 5÷30% [1]. Charakterystyczną cechą
tych stali są ich wysokie właściwości mechaniczne.
Granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie
są wyższe odpowiednio od 300 MPa i 600 MPa. Właściwości mechaniczne tych stali zależą głównie od udziału składników struktury, ich morfologii oraz wielkości
ziarna [2–4]. Technologia produkcji blach ze stali DP
a)

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza nr 2/2016, tom 68
jest związana głównie z procesem ciągłego wyżarzania taśm walcowanych na zimno. Najczęściej blachy
poddawane są wyżarzaniu w zakresie międzykrytycznym (α+γ), po czym następuje regulowane chłodzenie
z szybkościami pozwalającymi na przemianę austenitu
w martenzyt [5, 6].
Celem pracy była ocena wpływu wartości odkształcenia podczas walcowania na zimno, a także szybkości
i temperatury późniejszego nagrzewania na zmiany
struktury i właściwości mechanicznych po symulacjach
ciągłego wyżarzania. Symulacje fizyczne cykli cieplnych wykonano bez i z zastosowaniem procesu starzenia. Badania struktury obejmowały zarówno analizę
jakościową jak i ilościową i zostały przeprowadzone
za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego
z wykorzystaniem detektorów SE i EBSD. Realizacja
pracy wynikała z potrzeb przemysłu. Wyniki zostaną
wykorzystane w opracowaniu technologii ciągłego wyżarzania blach.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły blachy po walcowaniu
na zimno z całkowitym gniotem względnym εhc w zakresie 0,11÷0,75. Skład chemiczny taśm przedstawiono
w tabeli 1.
Z taśm po walcowaniu z różnymi gniotami wykonano
próbki dylatometryczne, które nagrzewano za pomocą
dylatometru DIL 805A/D z szybkością 3°C/s do temperatur 700°C, 750°C i 800°C. W celu zamrożenia uzyskanej struktury próbki po nagrzaniu do temperatury
docelowej chłodzono helem. W ramach pracy wykonano
również symulacje obróbki cieplnej za pomocą symulatora Gleeble 3800 próbek po walcowaniu na zimno
z całkowitym gniotem względnym εhc = 0,63 i εhc = 0,75.
Schemat wykonanych przebiegów temperaturowych
przedstawiono na rysunku 1. Symulacje przeprowadzono na próbach płaskich o długości bazy pomiarowej
10 mm pobranych wzdłużnie do kierunku walcowania.
Po symulacjach obróbki cieplnej próbki poddano statycznej próbie rozciągania za pomocą maszyny wytrzymałościowej ZWICK – ROELL Z250.
Badania struktury próbek po symulacjach przeprowadzono za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego Inspect F wyposażonego w detektor EBSD.
Analizę ilościową składników struktury wykonano za
pomocą programu MetIlo.
Tabela 1. Skład chemiczny badanych taśm
Table 1. Chemical composition of the investigated strips
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Ti

Al

0,09 1,42 0,10 0,011 0,010 0,35 0,01 0,02 0,001 0,043
b)

Rys. 1. Schemat przebiegów temperaturowych z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800: a) bez procesu starzenia,
b) z procesem starzenia
Fig. 1. Temperature development diagram with the use of the Gleeble 3800 simulator: a) without ageing process, b) with
ageing process
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Wyniki i ich dyskusja
W ramach publikacji przedstawiono wybrane wyniki
badań. Pełne wyniki zawarte są w sprawozdaniu z pracy S0-0898.
Przykładowe struktury próbek po walcowaniu na
zimno przedstawiono na rysunku 2. Taśmy posiadają
strukturę ferrytyczno-perlityczną. Wraz ze wzrostem
gniotu obserwuje się wzrost wydłużenia ziarn w kierunku walcowania. Po odkształceniu z największymi gniotami εhc = 0,63 i εh = 0,75 struktura wykazuje
bardzo silne wydłużenie ziarn w kierunku walcowania
(Rys. 2c) i jest nasycona pasmami odkształcenia o zróżnicowanych orientacjach i głównie niskich kątach dezorientacji.
Krzywe naprężenie-wydłużenie próbek po walcowaniu na zimno z całkowitym gniotem względnym εhc =
0,63 (grubość taśmy 0,95 mm) i εhc = 0,75 (grubość taśmy 0,65 mm) i symulacjach zgodnych z rysunkami 1
i 2 przedstawiono na rysunku 3. Płynięcie plastyczne
próbek po starzeniu odbywa się przy mniejszych wartościach naprężenia uplastyczniającego w porównaniu
a)
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do próbek bez starzenia (Rys. 3). Próbki po walcowaniu z większym gniotem posiadają po obróbce cieplnej
obejmującej starzenie wyższą granicę plastyczności
w porównaniu do próbek o mniejszej wartości gniotu.
Wytrzymałość na rozciąganie jest natomiast porównywalna. Zwiększenie czasu wygrzewania powoduje
niewielki wzrost wydłużenia Agt i A10mm badanych próbek po starzeniu niezależnie od wartości całkowitego
gniotu na zimno. Zwiększanie czasu wygrzewania od 0
do 1200 s powoduje spadek granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie próbek po obróbce cieplnej
bez starzenia. W przypadku próbek po walcowaniu
z większym gniotem względnym εhc = 0,75 (grubość
0,95 mm) uzyskano wyższe wartości tych właściwości
oraz mniejsze wydłużenie Agt i A10mm w porównaniu do
uzyskanych dla próbek po walcowaniu z εhc = 0,63.
Przykładowe struktury próbek po symulacjach zarówno bez starzenia jak i ze starzeniem przedstawiono
na rysunku 4. Struktura wszystkich próbek jest złożona z ferrytu, martenzytu oraz bainitu. W przypadku
próbek po wygrzewaniu w temperaturze 800°C, chłob)

c)

Rys. 2. Mikrostruktura próbek po walcowaniu na zimno z całkowitym gniotem względnym εhc: a) 0,25, b) 0,50, c) 0,75
Fig. 2. Microstructure of samples after cold rolling with a total relative draft εhc: a) 0.25, b) 0.50, c) 0.75

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza nr 2/2016, tom 68

78
a)

b)

Rys. 3. Krzywe naprężenie uplastyczniające-wydłużenie dla próbek po symulacjach obróbki cieplnej: a) bez starzenia, b) ze
starzeniem
Fig. 3. Yield stress-elongation curves for samples after heat treatment simulations: a) without ageing, b) with ageing

a)

b)

Rys. 4. Struktura próbek odkształconych z całkowitym gniotem wzglednym εhc = 0,63 i następnie chłodzonych sprężonym
powietrzem po nagrzaniu do temperatury 800°C i wytrzymaniu przez 1200 s: a) bez następnego starzenia, b) z następnym
starzeniem
Fig. 4. Structure of deformed samples with a total relative draft εhc = 0.63 and subsequently cooled with compressed air after
heating to the temperature of 800°C and holding down for 1200s: a) without ageing, b) with ageing

dzonych sprężonym powietrzem do temperatury pokojowej, bainit występuje w połączeniu z martenzytem
(Rys. 4a), podczas gdy w próbkach po obróbce cieplnej
zawierającej starzenie jest on obecny w postaci oddzielnych ziarn (Rys. 4b).
Wykazano również, że zwiększenie czasu wytrzymania próbek w temperaturze 800°C powoduje wzrost
udziału powierzchniowego składników twardych bainit
+martenzyt i zmniejszenie udziału ferrytu w strukturze próbek chłodzonych sprężonym powietrzem.
Podsumowanie
Realizacja pracy pozwoliła na scharakteryzowanie zmian struktury próbek walcowanych na zimno.
Określono wpływ wartości odkształcenia na zimno na
zmiany struktury i właściwości mechanicznych po symulacjach ciągłego wyżarzania, bez i z zastosowaniem
procesu starzenia. Zmiany struktury scharakteryzowano zarówno w ujęciu jakościowym jak i ilościowym.
Znajomość wpływu badanych parametrów będzie przy-

datna przy projektowaniu procesu ciągłego wyżarzania
blach karoseryjnych.
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Przeprowadzenie prób i badań
laboratoryjnych pod kątem opracowania
materiału wsadowego do produkcji
specjalistycznych kontenerów
i pojemników dla przemysłu
samochodowego z wysokowytrzymałych,
niskostopowych stali wielofazowych
stanowiących materiał odpadowy
walcowni blach
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania
odpadów poprodukcyjnych do produkcji specjalistycznych
kontenerów i pojemników dla przemysłu samochodowego.
W ramach pracy przeprowadzono charakterystykę kręgów
odpadowych walcowni blach, obejmującą również badania
właściwości mechanicznych i struktury. Badania struktury
wykonano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego FEG SEM, natomiast właściwości mechaniczne wyznaczono w statycznych próbach rozciągania. Wykonano
symulacje obróbki cieplnej blach stanowiących odpad poprodukcyjny pod kątem możliwości uzyskania odpowiednich właściwości mechanicznych i struktury typowych dla
stali wielofazowych.
Stwierdzono, że kręgi odpadowe występują zarówno
w stanie umocnionym przez gniot jak i w stanie wyżarzonym. Wykonane symulacje obróbki cieplnej taśm umocnionych przez gniot o strukturze ferrytyczno-perlitycznej pozwoliły na uzyskanie końcowej struktury ferrytyczno-martenzytycznej oraz właściwości mechanicznych typowych
dla grupy stali stosowanych na specjalistyczne kontenery
i pojemniki. Realizacja pracy wynikała z potrzeb przemysłu, a w oparciu o jej wyniki przygotowano wniosek na projekt badawczy w tym obszarze tematycznym.
Słowa kluczowe: stale wysokowytrzymałe, pojemniki dla
przemysłu samochodowego, specjalistyczne kontenery

Trials and laboratory tests for the development
of feedstock for the production of specialist
containers and bins for the automotive industry,
made of high-strength, low-alloy complex phase
steels which constitute waste material
from plate mills
The aim of the work was to determine the possibility to
use industrial waste for the production of specialist containers and bins for the automotive industry. As part of
the work, characterisation of waste coils from plate mills
was carried out. The characterisation included also the
investigation of mechanical properties and structure. The
structure was studied with the use of FEG SEM scanning
electron microscope, and mechanical properties were determined in statistic tensile tests. Simulation of heat treatment of waste plates was carried out for the possibility to
obtain suitable mechanical properties and structure typical for complex phase steels.
It was found that waste rings occur both in a drafthardened state and annealed state. The performed heat
treatment simulations for strips hardened by draft with
a ferritic-perlitic structure allowed to obtain final ferriticmartensitic structure and mechanical properties typical for
steels used for specialist containers and bins. The project
stemmed from industrial needs and it was used as a base
for application for research project in this subject area.
Keywords: high-strength steels, bins for the automotive
industry, specialist containers
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Wprowadzenie
Odpady poprodukcyjne walcowni blach to kręgi stalowe o niedopuszczalnych odchyłkach wymiarowych
na długości kręgu. Odpady takie powstają najczęściej
w wyniku awarii linii walcowniczych, zwykle wieloklatkowych i konieczności zatrzymania procesu walcowania [1]. Są one trudno zbywalne i najczęściej przeznaczane na złom.
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania odpadów poprodukcyjnych do produkcji specjalistycznych kontenerów i pojemników dla przemysłu
samochodowego, przeznaczonych do transportu części
karoserii samochodów, desek rozdzielczych, elementów
wyposażenia, układów napędowych, itd. W ramach pracy przeprowadzono charakterystykę odpadów poprodukcyjnych wykonanych ze stali wielofazowych. Wykonano symulacje obróbki cieplnej blach stanowiących
odpad poprodukcyjny, pod kątem możliwości uzyskania
odpowiednich właściwości mechanicznych i struktury
typowych dla stali wielofazowych. Badania wykonano
na pozyskanych z przemysłu taśmach pochodzących
z materiałów odpadowych walcowni blach. Realizacja
pracy wynikała z potrzeb przemysłu. W oparciu o wykonane badania i analizy wspólnie z firmą Stal-Produkt Sp. J. przygotowano wniosek na dofinansowanie
projektu badawczego pt.: „Opracowanie innowacyjnej
proekologicznej technologii przetwarzania odpadów
blach z wysokowytrzymałych, niskostopowych stali
wielofazowych do produkcji specjalistycznych kontenerów, pojemników i ich elementów dla przemysłu samochodowego” i złożono go w ramach konkursu Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły taśmy stalowe dostarczone przez firmę Stal-Produkt Sp. J. pochodzące z 3
różnych kręgów odpadowych oznaczonych jako 1, 2
i 3. Taśmy dostarczone z kręgu 1 i 2 posiadały odpowiednio grubość 0,8 mm i 1,4 mm. Makrofotografię
wycinka kręgu 3, obrazującego zróżnicowanie grubości
zwiniętej taśmy przedstawiono na rysunku 1. Taśmy
z kręgu 3 pobrano z różnych miejsc na jego grubości,
podczas gdy z kręgu 2 i 3 do badań dostarczono jedynie
pojedyncze wycinki w celu charakterystyki materiału.
Dokładna historia powstania kręgów, z których zostały dostarczone wycinki taśm do badań nie jest znana.

Rys. 1. Makrofotografia wycinka kręgu 3
Fig. 1. Macrophotograph of a section of coil 3
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Tabela 1. Skład chemiczny dostarczonych taśm
Table 1. Chemical composition of the provided strips
Nr próbki
1

Skład chemiczny, %mas.
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Ti

Al

0,11

1,40

0,10

0,011

0,010

0,28

0,01

0,02

0,001

0,041

2

0,13

1,52

0,10

0,011

0,011

0,20

0,02

0,03

0,002

0,021

3

0,08

1,68

0,11

0,01

0,01

0,52

< 0,02

< 0,03

<0,003

0,03

Skład chemiczny taśm pobranych z kręgów przedstawiono w tabeli 1.
Z kręgu 3 o łącznej masie 4160 kg i szerokości 1150
mm, firma Stal-Produkt Sp. J. pobrała do badań wycinki taśm o zróżnicowanych wymiarach z różnych miejsc
kręgu. Rozwijając kręg na długości około 105 m odcinano kolejne arkusze taśm o długości około 3,0 m i przeznaczono je do innego wykorzystania. W odległości powyżej 105 m pomiary grubości wykazały niewielkie jej
zróżnicowanie na długości pozostałego kręgu. Grubość
wynosiła ok. 1,5 mm ± 0,1 mm. Tą część kręgu o łącznej
masie ok. 1600 kg przeznaczono do walcowania na zimno na grubość końcową 0,9 mm, tj. docelową grubość
a)

materiału wsadowego do produkcji specjalistycznych
kontenerów. Walcowanie na zimno taśmy o grubości
1.5 mm przeprowadzono w 2 przepustach walcując
kolejno na grubość 1,2 mm i 0,9 mm. Dla opisu wyników, taśmy oznaczono jako próbki: 3-1.5 mm oraz 3-0.9
mm. Z obu taśm wykonano niestandardowe próbki do
badań wytrzymałościowych o początkowej bazie pomiarowej 10 mm, które poddano symulacjom procesu
obróbki cieplnej za pomocą symulatora Gleeble 3800.
Próbki nagrzewano do temperatury 810°C z szybkością
3°C/s i wytrzymano przez 0 s i 30 s, następnie chłodzono sprężonym powietrzem. Symulacje te miały na celu
odwzorowanie możliwości prowadzenia obróbki cieplb)

c)

Rys. 2. Struktura próbek: a) 1, b) 2, c) 3-1.5 mm
Fig. 2. Sample structure: a) 1, b) 2, c) 3-1.5 mm
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nej w warunkach przemysłowych firmy Stal-Produkt
Sp. J. Próbki po symulacjach obróbki cieplnej poddano
badaniom. Właściwości mechaniczne zarówno próbek
w stanie dostawy, jak i po symulacjach obróbki cieplnej
wyznaczono za pomocą maszyny wytrzymałościowej
Zwick/Roell Z250. Badania właściwości mechanicznych
taśm w stanie dostawy wykonano na próbkach o początkowej bazie pomiarowej 80 mm. Badania struktury
przeprowadzono za pomocą wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu skaningowego Inspect F.

ferrytyczno-perlityczną (Rys. 2c). Widoczne są skutki
odkształcenia na zimno w postaci wydłużonych ziarn
w kierunku walcowania. Ziarna są silniej odkształcone
w przypadku taśmy o grubości 0,9 mm w porównaniu
do taśmy o grubości 1,5 mm, co świadczy o większym
całkowitym gniocie po walcowaniu na zimno taśmy na
grubość 0,9 mm.
Taśmy po symulacjach obróbki cieplnej posiadają
następujące właściwości mechaniczne: Rp0,2 = 319÷373
MPa, Rm = 625÷656, A10mm = 15÷18%. Rp0,2 i Rm próbek
po symulacjach obróbki cieplnej prowadzonych przy
tych samych parametrach są wyższe dla próbek o grubości 0,9 mm w porównaniu do taśm o grubości 1,5 mm.
Przykładowe wyniki badań struktury taśm po symulacjach obróbki cieplnej przedstawiono na rysunku 3.
Wszystkie próbki charakteryzują się strukturą złożoną
z ferrytu i martenzytu (Rys. 3).

Wyniki i ich dyskusja
W publikacji przedstawiono wybrane wyniki badań.
Pełne wyniki zawarte są w sprawozdaniu z pracy S00908 [2].
Wyniki badań właściwości mechanicznych próbek
wyznaczone w statycznej próbie rozciągania przedstawiono w tabeli 2. W przypadku próbek pobranych
z kręgu 3 obserwuje się znaczne różnice w wartościach
właściwości mechanicznych. Próbka o grubości 0,9 mm
posiada wyższą granicę plastyczności oraz wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu do próbki o grubości
1,3 mm.
Przykładowe wyniki badań struktury przedstawiono
na rys. 2. Taśma pobrana z kręgu 1 posiada strukturę
złożoną z ferrytu oraz wysp martenzytu i bainitu dolnego (Rys. 2a). Struktura taśmy pobranej z kręgu 2 złożona jest natomiast z ferrytu, bainitu i pojedynczych
wysp martenzytyczno-austenitycznych (Rys. 2b). Taśmy pobrane z kręgu 3 charakteryzują się strukturą

Podsumowanie
Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić,
że:
• Kręgi stalowe stanowiące odpady poprodukcyjne
mogą być dostarczane zarówno w stanie umocnionym przez gniot w procesie walcowania na zimno lub
w stanie wyżarzonym w procesie obróbki cieplnej.
• Symulacje obróbki cieplnej taśm odpadowych umocnionych przez gniot podczas walcowania na zimno,
pozwoliły na uzyskanie struktury ferrytyczno-martenzytycznej i właściwości mechanicznych typowych
dla stali dwufazowych.

Tabela 2. Wyniki badań właściwości mechanicznych
Table 2. Test results for mechanical properties
Granica plastyczności
Rp0,2 [MPa]

Wytrzymałość na
rozciąganie Rm [MPa]

Wydłużenie
A80mm [%]

1

298

541

17,0

2

272

518

19,0

617

631

3,9

804

813

1,8

Oznaczenie próbki

3-1.5 mm
3-0.9 mm

a)

Początkowa długość
pomiarowa L0 [mm]

80

b)

Rys. 3. Struktura próbek o grubości 0,9 mm po nagrzewaniu do 800°C i czasie wygrzewania przed chłodzeniem sprężonym
powietrzem wynoszącym: a) 0 s, b) 30 s
Fig. 3. Structure of 0.9 mm wide samples after heating to 800°C and soaking time before cooling with compressed air amounting to: a) 0 s, b) 30 s
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• Efektywne wykorzystanie kręgów odpadowych umocnionych przez różny stopień gniotu do pełnowartościowych wyrobów stalowych powinno obejmować
dokładną charakterystykę wymiarową kręgu.
• Uzyskane wyniki badań wskazują, że możliwe jest
wytwarzanie z materiałów odpadowych walcowni
blach pełnowartościowych, specjalistycznych kontenerów i pojemników dla przemysłu samochodowego,
przeznaczonych do transportu części karoserii samochodów, desek rozdzielczych, elementów wyposażenia, układów napędowych, itd. W związku z tym,
firma Stal-Produkt Sp. J. wspólnie z Instytutem
Metalurgii Żelaza przygotowała wniosek na dofinansowanie projektu badawczego w tym obszarze tematycznym.
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Badania mikrostrukturalne w skali mikro
i nano procesów utleniania statycznego
stopów Ni3Al i NiAl modyfikowanych
hafnem
Celem pracy była charakterystyka początkowych etapów
utleniania w temperaturze 1200°C stopów modelowych
NiAl i Ni3Al modyfikowanych 1,5% mas Hf. Dane literaturowe wskazują, że nawet niewielki dodatek Hf w powłokach aluminidkowych bardzo silnie wpływa na wzrost
odporności na utlenianie wysokotemperaturowe. Do przeprowadzenia szczegółowej analizy wpływu Hf na substrukturę warstw tlenkowych powstających podczas utleniania
wysokotemperaturowego istnieje konieczność wykorzystania najnowszych osiągnięć w zakresie metod mikroskopii
elektronowej oraz technik analizy składu chemicznego. Doskonałym narzędziem do realizacji tego celu jest skaningowo transmisyjna mikroskopia elektronowa STEM (w tym
metoda FIB). Celem pracy była charakterystyka początkowych etapów utleniania w 1200°C stopów modelowych
NiAl i Ni3Al modyfikowanych 1,5% mas Hf.
Słowa kluczowe: utlenianie wysokotemperaturowe, żaroodporność, powłoki aluminidkowe, STEM

Microstructural studies in micro and nano scale
of processes of static oxidation of hafnium-modified
Ni3Al and NiAl alloys
The aim of the work was to characterise initial oxidation
stages of model NiAl and Ni3Al alloys modified with Hf 1.5
weight % at the temperature of 1200oC. Literature data indicate that even a small addition of Hf in aluminide coatings has a significant influence on the increase of resistance
to high-temperature oxidation. In order to carry out a detailed analysis of the influence of Hf on the substructure of
oxide layers occurring during high-temperature oxidation,

it is necessary to use the latest achievements in the field
of electron microscopy methods and chemical composition
analysis methods. An excellent tool for achieving this aim
is scanning transmission electron microscopy (STEM) (including the FIB method). The aim of the study was to characterise the initial stages of oxidation of model NiAl and
Ni3Al alloys modified with Hf 1.5 wt % at 1200°C.
Keywords: high temperature oxidation, heat resistance,
aluminide coatings, STEM

Wprowadzenie
W roku 1937 roku Pfeil i Griffiths [1] opatentowali
metodę zwiększania odporności na utlenianie stopów
żarowytrzymałych poprzez domieszkowanie ich tzw.
pierwiastkami reaktywnymi (Reactive Elements – RE),
do których zalicza się Hf, Zr i Y. Istnieje wiele prac badawczych wykazujących pozytywny wpływ pierwiastków reaktywnych na procesy utleniania wysokotemperaturowego [2–4], jednak dokładny mechanizm ich oddziaływania jest nadal niejasny. Istnieją eksperymentalne dowody wskazujące na to, że obecność Hf, Y i Zr
ma szczególnie pozytywny wpływ na procesy utleniania
stopów tworzących pasywną warstwę tlenkową złożoną
z Al2O3 lub Cr2O3. Do przeprowadzenia szczegółowej
analizy wpływu Hf na substrukturę warstw tlenkowych powstających podczas utleniania wysokotemperaturowego wykorzystano skaningowo transmisyjną
mikroskopię elektronową S/TEM oraz metodę FIB.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły pręty o średnicy ø 14
mm ze stopów modelowych NiAl (Ni – 68,5% mas., Al
– 31,5% mas.) oraz Ni3Al (Ni – 68,5% mas., Al – 31,5%
mas.) zawierające 1,5 % mas. Hf. Pręty poddano wygrzewaniu w temperaturze 1100°C przez 72 h w atmosferze ochronnej argonu w celu ujednorodnienia składu
chemicznego. Po obróbce cieplnej zostały one pocięte
na plastry o grubości około 4 mm i poddane utlenianiu
w powietrzu w temperaturze 1200°C.
Wyniki i ich dyskusja
Badania procesu utleniania stopów NiAl-1.5Hf i Ni3Al
-1.5Hf w temperaturze 1200 °C i czasie 1 godziny miały na celu scharakteryzowanie początkowych etapów
wzrostu ochronnych warstw tlenkowych. Na podstawie
badań z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej wykazano, że na stopie Ni3Al powstają tlenki
niklu – prawdopodobnie NiO i NiAl2O4, pod którymi
następuje wzrost ochronnej warstwy tlenkowej Al2O3.
W przypadku stopu NiAl nie stwierdzono powstawania
tlenków niklu, co wynika najprawdopodobniej z wyższego stężenia Al w tym stopie. Ponadto, warstwa tlenkowa
α-Al2O3 powstająca na stopie NiAl charakteryzuje się
wyższą przyczepnością w porównaniu do stopu Ni3Al,
pomimo faktu, że oba stopy zawierają 1,5% mas. Hf
(Rys. 1a,b). W przypadku obu stopów stwierdzono występowanie siarki w obszarach odpadnięcia warstwy
tlenkowej, która mogła przyczynić się do obniżenia
przyczepności.
Analiza mikrostruktury warstwy tlenkowej powstałej
na stopie Ni3Al-1.5Hf (Rys. 2) podczas utleniania przez
jedną godzinę w temperaturze 1200°C ujawniła, że
w początkowych etapach utleniania następuje wzrost
zewnętrznej strefy tlenków niklu, które najprawdopodobniej w wyniku reakcji z Al2O3 ulegają przemianie
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Rys. 1. Obrazy SEM-BSE mikrostruktury powierzchni stopu NiAl-1.5Hf (a) i Ni3Al-1.5Hf (b) po 1 godzinie utleniania w temperaturze 1200°C
Fig. 1. SEM-BSE images of the microstructure of the NiAl-1.5Hf (a) and Ni3Al-1.5Hf (b) alloy after 1 hour of oxidation at
1200°C
a)

b)

c)

Rys. 2. Obrazy STEM-HAADF i DF mikrostruktury warstwy tlenkowej powstałej na stopie Ni3Al-1.5Hf podczas
1 godziny utleniania w temperaturze 1200°C (a,b), c) granica rozdziału warstwy tlenkowej z podłożem
Fig. 2. STEM-HAADF and DF images of the microstructure
of oxide layer occurring on the Ni3Al-1.5Hf alloy during
1 hour of oxidation at 1200°C (a, b), c) border of separation
of oxide layer from the base
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w NiAl2O4. W wyniku odrdzeniowej dyfuzji kationów
w początkowym etapie utleniania na granicy rozdziału
tlenków niklu z podłożem powstają pustki ograniczające ich przyczepność do podłoża, co prowadzić może do
przyspieszonego spadku masy stopu na skutek odpryskiwania warstwy tlenkowej. Poniżej strefy tlenków
niklu powstają porowate ziarna α-Al2O3 najprawdopodobniej w wyniku przemiany z θ-Al2O3 oraz powstają
tlenki HfO2. Szczegółowa analiza mikrostruktury granicy warstwy tlenkowej z podłożem nie wykazała występowania wydzieleń zawierających siarkę, co wskazuje, że jest ona rozpuszczona w stopie podłoża.

alumnide coatings used for low-pressure turbine blades in
aircraft engines. Studies on cyclic oxidation of model NiAl
and Ni3Al alloys with different Hf content were conducted
at 1150°C. Detailed STEM tests of phenomena occurring
in nano scale in the outer layer of alloys were performed,
along with studies on the influence of hafnium on the layer’s microstructure during high-temperature oxidation of
the model NiAl and Ni3Al alloys with different Hf content.

Wnioski

Tematyka badawcza pracy dotyczyła modyfikacji
tzw. pierwiastkami reaktywnymi (m.in. Hf) dyfuzyjnych powłok aluminidkowych stosowanych na łopatki
turbiny niskiego ciśnienia silników lotniczych w celu
zwiększenia ich odporności na utlenianie wysokotemperaturowe. Dane literaturowe wskazują, że nawet
niewielki dodatek Hf w powłokach aluminidkowych
bardzo silnie wpływa na wzrost odporności na utlenianie w zakresie temperatury 1100÷1150°C, jednak
dokładny mechanizm jego wpływu nie jest do końca
poznany. W celu określenia wpływu różnej zawartości
Hf oraz scharakteryzowania mechanizmu jego oddziaływania na procesy utleniania wysokotemperaturowego powłok aluminidkowych przeprowadzono badania
cyklicznego utleniania w temperaturze 1150°C stopów
modelowych NiAl i Ni3Al o różnej zawartości Hf – od
0,05 wt.% do 1,5 wt.%. Do przeprowadzenia szczegółowej analizy wpływu Hf na substrukturę, skład chemiczny oraz fazowy w skali nano warstw tlenkowych
powstających podczas utleniania wysokotemperaturowego wykorzystano najnowsze osiągnięcia w zakresie wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej oraz
technik analizy składu chemicznego.

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną wykorzystane w realizacji we współpracy z Politechniką Śląską
projektu badawczego w ramach programu INNOLOT
oraz do doskonalenia technologii otrzymywania powłok
żaroodpornych stosowanych w przemyśle lotniczym.
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Wprowadzenie

Materiał, zakres i metodyka badań
Radosław Swadźba, Piotr Skupień,
Marta Kubiczek

Wpływ modyfikacji hafnem dyfuzyjnych
powłok aluminidkowych na odporność
na utlenianie wysokotemperaturowe
Celem pracy statutowej była charakterystyka wpływu
różnych zawartości Hf (od 0,05 wt.% do 1,5 wt.%) na odporność na wysokotemperaturowe utlenianie dyfuzyjnych
powłok aluminidkowych stosowanych na łopatki turbin
niskiego ciśnienia silników lotniczych. Przeprowadzono
badania cyklicznego utleniania stopów modelowych NiAl
i Ni3Al o różnej zawartości Hf w temperaturze 1150°C.
Przeprowadzono szczegółowe badania STEM zjawisk zachodzących w skali nano w warstwie wierzchniej stopów
oraz wpływu hafnu na jej mikrostrukturę podczas utleniania wysokotemperaturowego stopów modelowych NiAl
i Ni3Al o różnej zawartości Hf.

W celu scharakteryzowania mechanizmu oddziaływania Hf na procesy utleniania wysokotemperaturowego powłok aluminidkowych zostały przeprowadzone
badania na stopach modelowych Ni3Al i NiAl o różnej
zawartości Hf – od 0 wt. % do 1,5 wt. %. Przeprowadzono badania cyklicznego utleniania w 23-godzinnych
cyklach i temperaturze 1150°C. Po każdym cyklu
próbki wyjmowano z pieca i ważono z wykorzystaniem
wagi analitycznej. Na podstawie wyników przeprowa-

Słowa kluczowe: utlenianie wysokotemperaturowe, żaroodporność, powłoki aluminidkowe, STEM

Influence of modification of diffusive alumnidie
coatings with hafnium on resistance
to high-temperature oxidation
The aim of the statutory work was to characterise the
influence of various Hf values (from 0.05 % wt to 1.5 % wt)
on the resistance to high-temperature oxidation of diffusive

Rys. 1. Wykres zmiany masy w funkcji liczby cykli 23godzinnych w temperaturze 1150°C dla wszystkich próbek
Fig. 1. Graph of mass change by number of 23-hour cycles
at 1150°C for all samples
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dzonych pomiarów zmiany masy próbek sporządzono
wykresy trwałości stopów o różnej zawartości Hf. Do
przeprowadzenia szczegółowej analizy wpływu Hf na
substrukturę warstw tlenkowych powstających podczas utleniania wysokotemperaturowego wykorzystano skaningowo transmisyjną mikroskopię elektronową
STEM (w tym metodę FIB) oraz opracowano metodykę
oznaczania niskiej zawartości Hf z wykorzystaniem
optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem jarzeniowym (GDOES). Zmodyfikowano program analityczny Nikielprofil1 przeznaczony do analizy superstopów niklu poprzez modyfikację krzywej analitycznej do
oznaczania hafnu.

a)
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Wyniki i ich dyskusja
Na podstawie analizy zmian masy próbek poddanych
testowi cyklicznego utleniania wykazano, że najwyższą
trwałością (powyżej 45 23-godzinnych cykli w temperaturze 1150°C) charakteryzują się stopy NiAl modyfikowane 0,25, 0,5 i 1,5% mas. Hf oraz stop Ni3Al modyfikowany 1,5 % mas. Hf. W przypadku żadnej z tych próbek
nie zaobserwowano spadku masy poniżej jej początkowej wartości podczas testu cyklicznego utleniania. Stopy Ni3Al, NiAl, Ni3Al-0.25Hf i Ni3Al-0.5Hf wykazały
spadek masy poniżej masy początkowej podczas testu
cyklicznego utleniania. Najwyższą trwałość spośród tej
grupy stopów wykazał stop Ni3Al-0.5Hf, którego masa
spadła poniżej początkowej po 24 cyklach.
b)

Rys. 2. Obraz STEM-DF mikrostruktury warstwy tlenkowej powstałej na stopie Ni3Al podczas 11 cykli utleniania w temperaturze 1150°C (a), b) granica ziarn α-Al2O3 z widocznym siarczkiem niklu NiS2
Fig. 2. STEM-DF image of the microstructure of oxide layer formed on the Ni3Al alloy during 11 oxidation cycles at 1150°C (a),
b) grain boundary α-Al2O3 with visible nickel sulphide NiS2
a)

b)

Rys. 3. Obrazy STEM-HAADF i DF mikrostruktury warstwy tlenkowej powstałej na stopie Ni3Al podczas 12 23-godzinnych
cykli w temperautrze 1150°C (a), b) granica rozdziału warstwy tlenkowej z podłożem oraz rozmieszczenie Hf w obszarze
granicy ziarn α-Al2O3
Fig. 3. STEM-HAADF and DF images of the microstructure of oxide layer formed on the Ni3Al alloy during 12 23-hour cycles
at 1150°C (a), b) boundary of separation of oxide layer from the base and distribution of Hf within grain boundary α-Al2O3
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Wykazano, że w przypadku stopu Ni3Al w obecności
hafnu następuje wzrost przyczepności warstwy tlenkowej Al2O3, co prowadzi do poprawy odporności na cykliczne utlenianie. Efekt ten zaobserwowano również
w przypadku stopów NiAl, gdzie nie powstawały tlenki
niklu, a wzrost trwałości związany był głównie ze wzrostem przyczepności warstwy tlenkowej Al2O3. Zbyt wysokie stężenie Hf w stopach prowadzi do powstawania
tlenków hafnu o dużej objętości wewnątrz warstwy tlenkowej, które prowadzić mogą do jej wewnętrznej dekohezji i spadku przyczepności. Stwierdzono również, że
w obszarach odpadania warstwy tlenkowej występuje
segregacja siarki, która może obniżać jej przyczepność
do podłoża. Szczegółowa analiza STEM wzrostu warstw
tlenkowych na stopie bez dodatku hafnu (Rys. 2) oraz z
dodatkiem 0,25% mas. Hf (Rys. 3) umożliwiła określenie postaci występowania siarki oraz wpływu hafnu na
mikrostrukturę oraz przyczepność warstw tlenkowych.
Badania STEM ujawniły, że w stopie Ni3Al bez dodatku hafnu oraz z 0,25% mas. Hf warstwa tlenkowa zbudowana jest z zewnętrznej strefy tlenku NiAl2O4 oraz
wewnętrznej strefy α-Al2O3. Wykazano, że w stopie bez
Hf siarka występuje w postaci nanometrycznych wydzieleń siarczku niklu NiS2 (Rys. 2b), które zostają zabudowane przez wzrastające dordzeniowo równoosiowe
ziarna α-Al2O3. Stwierdzono, że w obecności Hf w stopie
Ni3Al następuje zahamowanie powstawania siarczków
niklu (Rys. 3a,b). Ponadto, podczas początkowego etapu utleniania na powierzchni stopu modyfikowanego
Hf następuje powstawanie tlenków HfO2, które zostają zabudowane we wzrastającej równocześnie strefie
zewnętrznej złożonej z NiAl2O4. W następnym etapie
utleniania następuje zarodkowanie tlenku α-Al2O3 na
granicy strefy NiAl2O4 z podłożem. W przeciwieństwie
do stopu niemodyfikowanego Hf ziarna tlenku α-Al2O3
charakteryzują się kolumnową budową, a na ich granicach stwierdzono występowanie segregacji Hf.

Michał Kubecki, Piotr Knapik, Aleksandra Kwoka,
Aleksandra Latacz

Podsumowanie
Wyniki pracy służyć będą opracowaniu technologii
modyfikacji dyfuzyjnych powłok aluminidkowych modyfikowanych hafnem stosowanych w przemyśle lotniczym na łopatki turbiny niskiego ciśnienia.
Literatura
1. Segregation Phenomena at Thermally Grown Al2O3/Alloy Interfaces. Hou P.Y. 2008, Annu. Rev. Mater. Res., t. 38, s. 275298
2. Swadźba R., Swadźba L., Wiedermann J., Hetmańczyk M.,
Witala B.: Characterization of Alumina Scales Grown on a 2nd
Generation Single Crystal Ni Superalloy During Isothermal
Oxidation at 1050, 1100 and 1150oC, Oxidation of Metals, 2014,
t. 82, s. 195-208
3. Birks N., Meier G.H., Pettit F.S.: Introduction to the High
Temperature Oxidation of Metals. Cambridge: University
Press, 2009.
4. Rybicki G.C., Smialek J.L.: Effect of the θ-α-A203 Transformation on the Oxidation Behavior of β-NiAl + Zr., Oxidation of
Metals, 1989, t. 31, s. 275-304
5. Smialek J.L., Gibala R.: Structure of Transient Oxides Formed
on NiCrAl Alloys, 1983, Metallurgical Transactions, t. 14A,
s. 2143-2161

Opracowanie metodyki badania zawartości
rtęci i cynku w niejednorodnych odpadach
metalonośnych
Celem pracy było opracowanie metodyki analitycznej
umożliwiającej oznaczanie rtęci i cynku w niejednorodnych odpadach metalonośnych. Praca obejmowała dwa
etapy badań. Pierwszy związany był z wytypowaniem odpowiednich grup odpadów stosowanych w procesach spiekalniczych. W trakcie drugiego etapu ustalono optymalne
parametry technik CVAAS (dla oznaczeń rtęci) i OES ICP
(dla oznaczeń cynku), opracowano krzywe kalibracyjne
i przeprowadzono oznaczenia rtęci i cynku w badanych
materiałach. W wyniku przeprowadzonych badań opracowana została metodyka oznaczania rtęci i cynku w niejednorodnych odpadach metalonośnych.
Słowa kluczowe: rtęć, cynk, odpady metalonośne

Study on methodology for analysing the
content of mercury and zinc in heterogeneous
metalliferrous waste
The aim of the study was to develop a methodology that
allows to determine mercury and zinc in heterogeneous
metalliferrous waste. The study consisted of two stages.
The first stage involved selecting suitable waste groups
used in sintering processes. During the second stage, optimal parameters of the CVAAS method (for the determination of mercury) and OES ICP (for the determination of
zinc) were established, calibration curves were developed
and mercury and zinc were determined in the investigated
materials. As a result of the research a methodology for the
determination of mercury and zinc in heterogeneous metalliferrous waste was developed.
Keywords: mercury, zinc, metalliferrous waste

Wprowadzenie
W miarę zaostrzania się przepisów europejskich
dotyczących gospodarowania odpadami, a w tym ich
składowania, poszukuje się wydajnych i przyjaznych
środowisku naturalnemu metod ich przerabiania i utylizacji. Jednym z procesów pozwalających na przerób
materiałów odpadowych między innymi takich jak
pyły, szlamy czy zgorzelina, pochodzących głównie
z hutnictwa, jest proces spiekania. Aby możliwie było
prawidłowe prowadzenie tego procesu, istotne jest pozyskanie dobrej jakości jednorodnego pod względem
właściwości fizycznych i chemicznych substratu. Istotna jest również znajomość jego składu pierwiastkowego obejmującego także zanieczyszczenia. Coraz częściej
stwierdza w odpadach metalonośnych obecność rtęci
i cynku. W 2013 roku została wprowadzona Konwencja Rtęciowa wprowadzająca obowiązek kontroli i inwentaryzacji strumienia rtęci, a także ograniczenie
jej emisji. Cynk natomiast jest pierwiastkiem, którego
obecność w procesach stalowniczych jest niepożądana,
a główna trudność w monitorowaniu jego strumienia
stanowi ustalenie źródła jego pochodzenia. Dlatego też,
na etapie pozyskiwania odpadów metalonośnych do ich
dalszej przeróbki, istotne jest zidentyfikowanie w nim
substancji niepożądanych, a następnie oszacowanie zawartości między innymi rtęci i cynku. W związku z tak
rozległym i złożonym problemem analitycznym za cel
badań postanowiono przyjąć opracowanie metodyki
oznaczania rtęci i cynku w odpadach metalonośnych.
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odpadów. Poprawność programu sprawdzona została
przez porównanie wyników z wartościami referencyjnymi.
Śledzenie zmian śladowych zawartości rtęci w odpadach metalonośnych przeprowadzone zostało z wykorzystaniem techniki zimnych par rtęci połączonej z absorpcją atomową (CV AAS). Oznaczenie rtęci wymagało
doboru optymalnych parametrów procesu termicznego
rozkładu próbek w piecu rurowym analizatora CV AAS,
a także, w oparciu o przygotowane roztwory wzorcowe,
konieczne było przeprowadzenie jego kalibracji. Kalibrację analizatora wykonano dla dwóch zakresów stężeń: 0,004÷0,12 µg/cm3 i 0,25÷5,1 µg/cm3. W trakcie
badań wstępnych, stwierdzono, że w wyniku kolejnych
analiz badanych odpadów następuje stopniowe obniżanie sygnału analitycznego dla rtęci i ostatecznie jego
zanik. Prawdopodobną przyczyną tego zjawiska mogło
być uwalnianie z próbki pierwiastków matrycowych,
które zaniżały sygnał dla rtęci. Dla zniwelowania wpływu tych pierwiastków na pomiar, zastosowano dodatki
(aktywowany tlenek glinowy i węglan sodu + wodorotlenek wapnia) umieszczane razem z próbką w łódce
wprowadzanej do pieca rurowego. Poprawność opracowanej metody analitycznej sprawdzono w oparciu
o materiały odniesienia.

Badania podzielono na dwa etapy realizacji. Pierwszy
obejmował wytypowanie grup odpadów stosowanych w
procesach spiekalniczych, ocenę stopnia ich jednorodności i opracowanie metody pozyskania jednorodnej
próbki analitycznej. Drugi etap, pozwolił na ustalenie
optymalnych parametrów techniki CVAAS i OES ICP
i kontrolę zawartości Hg i Zn w metalonośnych materiałach odpadowych.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał badawczy stanowiły odpady metalonośne
stosowane jako surowce w procesach spiekania prowadzonych w Instytucie (pył, zendra, szlam oraz mułek).
Oznaczenie cynku w materiałach metalonośnych
techniką OES ICP wymagało opracowania selektywnego programu analitycznego. Zidentyfikowano źródła
interferencji spektralnych i wybrano wolne od wpływów linie emisyjne cynku. Następnie przeprowadzono
badanie optymalnych warunków wzbudzenia cynku.
Zbadano wpływ mocy generatora plazmy na natężenie
linii cynku. Przeprowadzono badanie wpływu natężenia przepływu strumienia argonu przez rozpylacz na
natężenie linii cynku. Wyznaczono zależności kalibracyjne linii cynku.
Roztwory próbek materiałów metalonośnych do oznaczeń techniką OES ICP przygotowano dwiema metodami. Pierwsza seria próbek poddana została stapianiu
w obecności topników. Drugą serię roztworów próbek
metalonośnych uzyskano poprzez rozkład w mieszaninie kwasu fluorowodorowego i kwasu solnego. Równolegle, stosując obie metody przeprowadzenia próbek do
roztworu, przygotowano roztwory certyfikowanych materiałów odniesienia z atestowaną zawartością cynku.
W ramach pracy przygotowany został również program
do bezwzorcowej analizy składu chemicznego próbek

Wyniki i ich dyskusja
Analiza cynku

W technice OES ICP, wyniki oznaczeń cynku w certyfikowanych materiałach odniesienia uzyskane obiema metodami roztwarzania, były porównywalne i pozostawały w zgodzie z wartościami atestowanymi.
Pomiary zawartości cynku przeprowadzone dla próbek
materiałów odpadowych również charakteryzowały się
dobrą zgodnością (Tab. 1). Wyniki uzyskane dla ma-

Tabela 1. Zawartość Zn w materiałach odniesienia
Table 1. Content of Zn in reference materials
Materiał odniesienia

Atestowana
zawartość Zn [%]

Zawartość Zn [%]
próbki stapiane

Zawartość Zn [%]
rozpuszczanie w kwasach

EU 8771

1,16

1,16

1,14

IRSID

23,29

23,32

23,23

IMZ 2-74

0,051

0,057

0,056

Ruda galmanowa

6,30

6,26

6,34

Tabela 2. Porównanie wyników oznaczeń rtęci w próbce 666/13/1 (pył) prowadzonych bez i z zastosowaniem dodatków
Table 2. Comparison of results of mercury determination in the 666/13/1 sample (dust) carried out with and without additions
Kolejność
pomiaru

Opis próbki

1
2

666/13/1
pył

3

Masa próbki
[mg]

Sygnał

Zawartość Hg
[ng]

Stężenie
[mg/kg]

209

0,492

5,1

0,02

208

0,268

2,7

0,01

Dodatki
MiB
NIE

215

0,034

0,3

0,001

Materiał odniesienia
0,171 mg/kg Hg

199

0,415

4,3

0,02

TAK

5, 6, 7, 8, 9

5 × Ślepa

-

-

-

-

NIE

10

Materiał odniesienia
0,171 mg/kg Hg

203

3,623

37,5

0,178

TAK

193

0,792

8,2

0,04

265

1,099

12,1

0,05

225

0,975

10,5

0,05

4

11
12
13

666/13/1
pył

TAK
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teriałów odniesienia i próbek rzeczywistych, wskazują
na możliwość zamiennego stosowania obu sposobów
przygotowania próbek do oznaczeń cynku. W przypadku metody stapiania ograniczeniem była stosunkowo
wysoka granica oznaczalności cynku, uniemożliwiająca zastosowanie tej metody w analizach śladowych
zawartości pierwiastka. Jednakże roztwory uzyskane
ta metodą umożliwiały również oznaczenie pozostałych
składników materiału metalonośnego.
Analiza rtęci

W oparciu o przygotowane dwie serie roztworów wzorcowych rtęci, wyznaczono wykresy kalibracyjne w szerokim zakresie stężeń (Zakres LOW 0,3÷22 ng; Zakres
HIGH 24÷315 ng). Uzyskane dla każdego z zakresów
pomiarowych współczynniki korelacji wynoszące 0,999
wskazują na prawidłowe przygotowanie programów
analitycznych. Potwierdzono, że stosowanie dodatków
M i B przy oznaczeniach rtęci w próbach stałych, istotnie wpływa na powtarzalność pomiarów i gwarantuje
prawidłową pracę analizatora (Tab. 2).
Zastosowanie w trakcie badań certyfikowanych materiałów odniesienia i uzyskanie w ramach przeprowadzonych pomiarów wartości zgodnych z atestowanymi,
potwierdziło prawidłowy dobór parametrów temperaturowych pracy pieca rurowego oraz czasu prowadzenia pomiaru.
Podsumowanie
Opracowano metodę pozyskania jednorodnej próbki
analitycznej. Ustalono optymalne parametry techniki
CVAAS oraz OES ICP, co pozwoliło na kontrolę zawartości rtęci i cynku w wytypowanych materiałach.
W badanych odpadach metalonośnych oznaczono zróżnicowane zawartości cynku i rtęci. Poprawność przygotowanych metod analitycznych potwierdzono analizując certyfikowane materiały odniesienia. Opracowana
metodyka badawcza pozwoli na uzyskiwanie wiarygodnych wyników dotyczących obecności niepożądanych
pierwiastków w odpadach i umożliwi prowadzenie
analiz zawartości rtęci i cynku zarówno na potrzeby
Zakładu Badań Procesów Surowcowych w Instytucie
Metalurgii Żelaza, jak i klientów zewnętrznych.
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Badanie wpływu osnowy na oznaczanie
pierwiastków węglikotwórczych
w żeliwach i staliwach stopowych
Celem pracy było badanie wpływu matrycy na oznaczanie pierwiastków węglikotwórczych w żeliwach i staliwach
stopowych. W tym celu opracowano program analityczny
dla spektrometru OES ICP Agilent 5100. Przeprowadzono oznaczenie zawartości chromu, molibdenu, wolframu,
wanadu, niobu oraz tytanu w certyfikowanych materiałach odniesienia żeliw i staliw stopowych, stali stopowych
oraz stali manganowych, różniących się zawartością węgla
i udziałem węglikotwórczych składników stopowych. Nie
zaobserwowano zależności pomiędzy zawartością węgla
oraz wynikami oznaczeń uzyskanych dla pierwiastków węglikotwórczych.
Słowa kluczowe: żeliwo, staliwo, pierwiastki węglikotwórcze

Study on the impact of matrix on the determination
of carbide formers in alloy cast irons and steels
The aim of this work was to study the impact of matrix
on the determination of carbide forming elements in alloy
cast irons and steels. For this purpose, an analytical programme was developed for the OES ICP Agilent 5100 spectrometer. The content of chromium, molybdenum, tungsten, vanadium, niobium and titanium was determined in
certified reference materials of alloy cast irons and steels,
alloy steels and manganese steels with different content of
carbon and alloy carbide forming elements. No dependencies were observed between the content of carbon and the
results of determination obtained for carbide forming.
Keywords: alloy cast steel, alloy cast iron, carbide forming elements

Wprowadzenie
Badania składu chemicznego materiałów z przemysłu
stalowniczego, realizowane w Zakładzie Chemii Analitycznej, w dużej mierze dotyczą próbek nieobjętych
zakresem akredytacji. Do tej grupy próbek można zaliczyć żeliwa i staliwa stopowe. Potrzeba analizy składu
chemicznego tej grupy materiałów wynika z udziału
Zakładu w międzynarodowych programach atestacji
certyfikowanych materiałów odniesienia, oraz zleceń
klientów zewnętrznych. Cechą charakterystyczną staliw i żeliw stopowych jest wysoka zawartość węgla oraz
obecność składników stopowych. Udział pierwiastków
stopowych może wahać się od kilku do kilkunastu procent. Analiza składu chemicznego tego typu próbek metodami instrumentalnymi niesie ze sobą szereg trudności. Do najważniejszych z nich należy obecność węgla
w postaci grafitu, który w znacznym stopniu utrudnia
pomiary techniką emisyjnej spektrometrii optycznej ze
wzbudzeniem iskrowym (OES iskra). Dodatkowo, baza
komercyjnie dostępnych materiałów odniesienia dla
tego typu próbek jest bardzo uboga. W technice emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzężonej (OES ICP), obecność połączeń
węglikowych powoduje błędy przy oznaczeniach pierwiastków węglikotwórczych. Obecność dużych ilości
węgla w roztworach próbek powoduje bowiem destabilizację plazmy i jest źródłem interferencji spektralnych. Konieczne więc było zbadanie czynników mających wpływ na wyniki oznaczeń prowadzonych w tego
typu materiałach. Celem pracy było badanie wpływu

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza nr 2/2016, tom 68
matrycy na oznaczanie pierwiastków węglikotwórczych
w żeliwach i staliwach stopowych.
Materiał, zakres i metodyka badań
Oznaczenia chromu, molibdenu, wolframu, wanadu,
niobu oraz tytanu przeprowadzone zostały z zastosowaniem spektrometru OES ICP Agilent 5100. Uzyskanie stabilnego sygnału analitycznego badanych pierwiastków wymagało opracowania programu analitycznego spektrometru. Badając otoczenie spektralne linii
oznaczanych pierwiastków, zidentyfikowano źródła
wpływów międzypierwiastkowych. Wybrano wolne od
interferencji spektralnych linie analityczne Cr 284,948
nm; Mo 277,538 nm; Nb 319,497 nm; Ti 334,941 nm;
V 327,612 nm; oraz W 207,912 nm.
Przeprowadzono badanie wpływu mocy generatora
plazmy na natężenie linii spektralnych chromu, molibdenu, wolframu, wanadu, niobu oraz tytanu. Wyznaczono stosunek natężenia linii oznaczanych pierwiastków do natężenia emisji tła w ich otoczeniu. Wpływ
mocy generatora plazmy na widmo emisyjne badanych
pierwiastków przeprowadzono w zakresie 700÷1500 W.
Wzrost mocy generatora plazmy powodował wzrost
natężenia emitowanego promieniowania charakterystycznego oznaczanych pierwiastków. Jednocześnie
obserwowano wzrost emisji tła w otoczeniu badanych
linii. Efekt ten skutkował obniżeniem stosunku natężenia linii oznaczanych pierwiastków do natężenia
emisji tła w ich otoczeniu. Jako optymalną moc palnika
przyjęto 900 W.
Następnie zbadano wpływ natężenia przepływu
strumienia argonu przez rozpylacz na natężenie linii
pierwiastków węglikotwórczych. W tym celu zarejestrowano zależności natężenia linii Cr 284,948 nm; Mo
277,538 nm; Nb 319,497 nm; Ti 334,941 nm; V 327,612
nm; W 207,912 nm oraz emisji tła w ich otoczeniu, od
natężenia przepływu argonu przez rozpylacz, przeprowadzono w zakresie 0,1÷1,1 dm3/min. Wyznaczono stosunek natężenia linii analizowanych pierwiastków do
natężenia emisji tła w ich otoczeniu. Natężenie przepływu argonu przez rozpylacz 0,7 dm3/min przyjęto
jako optymalne, ze względu na najwyższe wartości stosunku natężeń sygnał/tło.
Zbadano wpływ prędkości obrotowej pompy perystaltycznej na sygnał analityczny oznaczanych pierwiastków. Badanie przeprowadzono rejestrując średnią wartość pięciu pomiarów natężenia linii emisyjnych pierwiastków oraz emisji tła w ich otoczeniu. Następnie,
wyznaczono stosunek natężenia linii chromu, molibdenu, wolframu, wanadu, niobu oraz tytanu do natężenia
emisji tła w ich otoczeniu. Dla najniższych prędkości
obrotowych pompy perystaltycznej stosunek natężenia
linii do natężenia emisji tła przyjmował najniższe wartości. Jako optymalną prędkość obrotową pompy perystaltycznej przyjęto 12 obr/min. Powyżej tej prędkości
nie obserwowano podwyższenia emisji badanych pierwiastków. Dla prędkości tej stosunek natężeń sygnał/
tło pozostawał optymalny.
Przygotowany program analityczny umożliwił wykonanie w sposób selektywny, przy zapewnieniu odpowiedniej jakości sygnału, oznaczania zawartości
pierwiastków węglikotwórczych w staliwach i żeliwach
stopowych. Parametry programu przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Parametry programu do oznaczania zawartości
pierwiastków węglikotwórczych
Table 1. Parameteres for the programme for determining
the content of carbide formers
Cr 284,948 nm
Mo 277,538 nm
Linia analityczna

Nb 319,497 nm
Ti 334,941 nm
V 327,612 nm
W 207,912

Sposób obserwacji plazmy

osiowy

Moc generatora plazmy

900 W

Natężenie przepływu argonu
gazu przez rozpylacz

0,7 dm3/min

Natężenie przepływu argonu
plazmowego

12 dm3/min

Prędkość obrotowa pompy
w czasie pomiaru

12 obr/min

Przepływ gazu plazmowego
[dm3/min]
Rozpylacz
Komora mgielna

12
One Neb
Szklana, dwuprzepustowa

W oparciu o przygotowany program wyznaczono
wykresy kalibracje linii Cr 284,948 nm; Mo 277,538
nm; Nb 319,497 nm; Ti 334,941 nm; V 327,612 nm;
W 207,912 nm. Na podstawie wykresów kalibracyjnych
przeprowadzono oznaczenie zawartości chromu, molibdenu, wolframu, wanadu, niobu oraz tytanu w certyfikowanych materiałach odniesienia żeliw i staliw stopowych (MBH 11X 15294, MBH 11X 15295), oraz stali
stopowych (MBH 13X 12540, MBH 13X NSC5, MBH
13X NSC3, MBH 13X 31254, MBH 13X NSD1, MBH
13X 14212). Do badań użyto również dwóch wzorców
stali manganowych (MBH 14X MN3, MBH 14X MN3),
charakteryzujących się wysoką zawartością węgla,
przy niewielkim udziale węglikotwórczych składników
stopowych. Roztwory materiałów wzorcowych przygotowano w dwojaki sposób. Pierwszy sposób polegał
na rozkładzie próbek w kwasach mineralnych. Drugi
sposób przygotowania roztworów polegał na rozkładzie próbek w kwasach oraz dotopieniu pozostałości po
działaniu kwasów. Wykonanie oznaczeń chromu, molibdenu, wolframu, wanadu, niobu oraz tytanu przeprowadzono w trzech seriach pomiarowych. Seria I i II
wykonana została w odniesieniu do wykresów kalibracyjnych odpowiadających sposobom przygotowania
próbek. W Serii III oznaczenia wykonano w roztworach
zawierających dodatek topników, w odniesieniu do
wykresu kalibracyjnego nie zawierającego topników.
W roztworach uzyskanych z rozkładu w kwasach obserwowano obecność nierozpuszczonych pozostałości
próbek, podczas gdy roztwory próbek dotapianych były
klarowne.
Wyniki i ich dyskusja
Jako kryterium oceny uzyskanych wyników przyjęto wartości odzysku. Dla serii I i II wartości odzysku
dla chromu, molibdenu, wolframu, wanadu, niobu oraz
tytanu wahały się w zakresie 95÷105, niezależnie od
stężenia pierwiastka. Dodatkowo, nie zaobserwowano
znaczącego rozrzutu wyników pomiędzy dwukrotnymi
pomiarami wykonanymi dla tej samej próbki. W przypadku serii III, średni odzysk dla chromu, molibdenu,
wolframu, wanadu, niobu oraz tytanu wyniósł 80%.
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W przeprowadzonych badaniach nie zaobserwowano
zależności pomiędzy zawartością węgla oraz wynikami
oznaczeń uzyskanych dla chromu, molibdenu, wolframu, wanadu, niobu oraz tytanu w staliwach stopowych.
Podobnie, w przypadku stali stopowych i stali manganowych, obecność węgla nie powodowała zaburzeń
wyników oznaczeń pierwiastków węglikotwórczych.
W przeprowadzonych badaniach optymalizacyjnych,
jako główne źródło zaburzeń sygnału oznaczanych pierwiastków, zidentyfikowano interferencje pochodzące od
składników stopowych próbek. Obie zastosowane techniki rozpuszczania próbek pozwoliły uzyskać porównywalne wyniki oznaczeń chromu, molibdenu, wolframu,
wanadu, niobu oraz tytanu. Wyniki otrzymane w I i II
serii pomiarów, wskazują na możliwość zmiennego stosowania obu technik przygotowania próbek. Zaniżone
wyniki III serii pomiarów obrazują negatywny wpływ
topników w badanych roztworach. Pomiary przeprowadzone w tej serii wskazały również na konieczność
każdorazowego dopasowania matrycy roztworów badanych próbek oraz roztworów kalibracyjnych.
Podsumowanie
Przeprowadzono badania nad wpływem matrycy
na oznaczanie pierwiastków węglikotwórczych w staliwach i żeliwach stopowych. W tym celu opracowano
program analityczny spektrometru OES ICP Agilent
5100. Przygotowanie programu wymagało wybrania
wolnych od interferencji linii analitycznych oznaczanych pierwiastków oraz ustalenia optymalnych parametrów wzbudzenia. Przeprowadzono oznaczenie
pierwiastków węglikotwórczych w certyfikowanych
materiałach odniesienia. Uzyskane wyniki potwierdziły poprawność przygotowanego programu analitycznego. Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy składem
chemicznym matrycy próbek, a wynikami uzyskanymi
dla pierwiastków węglikotwórczych. Wyniki pracy pozwoliły na uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy na temat
możliwości oznaczeń składu chemicznego w nietypowych materiałach stalowniczych, realizowanych na potrzeby Instytutu. Wyniki pracy będą stanowiły również
istotny element prowadzonych w Zakładzie badań atestacyjnych kandydatów na materiały odniesienia.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza nr 2/2016, tom 68
Waldemar Spiewok, Mariusz Borecki, Hanna Krztoń,
Marta Kubiczek, Piotr Knapik

Analiza składu chemicznego tlenkowych
materiałów ceramicznych na bazie
chromitu dla hutnictwa i odlewnictwa
Celem pracy było merytoryczne i praktyczne przygotowanie Zakładu Chemii Analitycznej do realizacji badań
mających na celu modyfikację istniejących i opracowywanie nowych metod analizy składu chemicznego materiałów
ogniotrwałych bazujących na surowcach chromitowych.
Sprawdzono możliwości wykorzystania technik OES ICP,
WD XRF, dyfrakcji rentgenowskiej i termograwimetrii
i przeprowadzono badania zasypek stalowniczych.
Słowa kluczowe: analiza składu chemicznego, materiał
ceramiczny, chromit, hutnictwo, odlewnictwo

Analysis of chemical composition of chromite oxide
ceramic materials for metallurgy and casting
The aim of the study was to factually and practically
prepare the Division of Analytical Chemistry for performing research aimed at modification of the existing and
development of new methods for the analysis of chemical
composition of chromite refractory materials. The possibility to use the following methods – ICP-OES, WDXRF,
X-ray diffraction and thermogravimetry – was tested and
the study of steel powders was carried out.
Keywords: analysis of chemical composition, ceramic
material, chromite, metallurgy, casting

Wprowadzenie
Materiały ceramiczne na bazie chromitu stanowią
materiał konstrukcyjny urządzeń hutniczych stosowany w sytuacjach, kiedy wymagana jest odporność korozyjna tworzywa w warunkach wysokiej temperatury,
w kontakcie z ciekłym metalem. Duże znaczenie dla
jakości opracowywanych i produkowanych wyrobów
ogniotrwałych ma ich skład chemiczny. Niewielkie nawet odstępstwa od zakładanego składu mogą w istotny
sposób zmieniać właściwości wyrobu. Motywacją do
podjęcia pracy były pojawiające się zapytania przemysłu o realizację badań nad doskonaleniem pomocniczych wyrobów ogniotrwałych dla hutnictwa (zasypki
do zamknięć suwakowych kadzi odlewniczych). Konkurencja na rynku połączona z rosnącymi wymaganiami
odbiorców powodują, że w zasadzie brak jest doniesień
o najnowszych rozwiązaniach technicznych w tej dziedzinie a co za tym idzie, także o zakresie kontroli gotowych wyrobów. Poszczególne firmy niechętnie publikują bardziej szczegółowe dane na temat swoich produktów zadawalając się wskaźnikiem niezawodności.
Celem pracy było merytoryczne i praktyczne przystosowanie dostępnych w Instytucie metod badawczych do
badania surowców i produktów stosowanych do wyrobu materiałów ogniotrwałych na bazie chromitu.
Materiał, zakres i metodyka badań
Dla realizacji badań pozyskano trzy zasypki: jedną
krajową oraz dwie zagraniczne. Materiał badawczy uzupełniały surowce stosowane do produkcji zasypek oraz
wzorce składu chemicznego różnych rud chromitowych.
Przeprowadzono badania mające na celu opracowanie
techniki stapiania materiałów chromitowych dla analizowania ich techniką emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie
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(OES ICP) oraz techniką fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fal (WD XRF). Zbadano skuteczność topników na bazie mieszanin węglanu
i czteroboranu sodu, węglanu sodowopotasowego i czteroboranu sodu oraz na bazie mieszaniny czteroboranu
i metaboranu litu. Uzyskany przetop stanowił materiał
do dalszych badań.
Dla analizowania materiałów na bazie chromitu metodą OES ICP przetopione próbki rozpuszczano w kwasie solnym. W oparciu o roztwory wzorcowe opracowano program analityczny służący do oznaczania składu
chemicznego próbek badanych. Wybrano linie analityczne oraz dobrano warunki oznaczania Cr, Fe, Mg,
Si, Ti, Al, Ca, V, Na i K za pomocą spektrometru OES
ICP Agilent 5100 SVDV.
Sprawdzono ponad to możliwość wykorzystania techniki WD XRF do analizowania materiałów chromitowych po ich uprzednim przetopieniu. Badania zrealizowano za pomocą spektrometru Primus ZSX firmy
Rigaku. Dobrano warunki pomiaru sygnału analitycznego dla Fe, Mn, Cr, Ti, Ca, Si, Al oraz Mg, a następnie
sprawdzono zakresy stężeń możliwe do analizowania
tą techniką.
W celu zidentyfikowania składu fazowego badanych
wyrobów ogniotrwałych przeprowadzono badania za
pomocą dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean
firmy PANalytical, stosując filtrowane promieniowanie
kobaltu w konfiguracji z detektorem Pixcel.
Wyniki i ich dyskusja
Techniką OES ICP określono skład chemiczny próbek zasypek oraz piasku chromitowego (surowca używanego do ich produkcji):
Składnik

SV87
chromit

PUR
zasypka

ZAS10
zasypka

BO2
zasypka

Al2O3

14,49

10,69

10,64

11,37

CaO

0,38

0,23

0,16

0,29

Cr2O3

44,38

42,40

45,50

34,23
20,96

FeO

26,75

17,97

18,9

MgO

10,21

6,57

6,74

8,00

SiO2

2,69

19,7

17,3

22,13

TiO2

0,71

0,5

0,53

0,52

V2O5

0,40

–

–

0,29

MnO

0,27

0,16

0,16

0,23

K 2O

<0,01

0,24

0,049

<0,01

Na2O

<0,02

0,53

0,064

<0,02

Cl

0,006

0,012

<0,002

0,002

F

0,060

0,095

0,13

–

P

<0,01

0,01

0,02

–

S

<0,02

0,1

0,08

<0,02

C

0,006

0,38

0,25

0,42

suma

100,35

99,59

100,52

98,44

Przeprowadzone badania pokazały, że opracowany
program analityczny dla oznaczania zawartości Cr, Fe,
Si, Al, Mg, Ca i Ti metodą WD XRF charakteryzuje się
wysoką czułością. Z uwagi na obserwowane pokrywanie się linii chromu i manganu oznaczanie tego ostatniego będzie możliwe po zgromadzeniu materiału badawczego, pozwalającego na skuteczną matematyczną
korekcję występującej koincydencji. Na obecnym etapie
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opracowany program analityczny umożliwia analizowanie materiałów na bazie chromitu w ograniczonym
zakresie i wymaga przeprowadzenia kalibracji w oparciu o szerszy zestaw materiałów odniesienia.
W analizie fazowej możliwe było ujawnienie faz
występujących w stężeniach powyżej 1%. Dla ujawnienia składników występujących w mniejszych stężeniach
(zanieczyszczenia lub celowo wprowadzane substancje)
przeprowadzono także badania termograwimetryczne,
analizę wyciągu wodnego, a także kulometryczne oznaczenia zawartości węgla.
W badanych próbkach zasypek stwierdzono obecność węgla w stężeniu na poziomie dziesiątych części
procenta. Pierwiastek ten nie występuje w żadnym
z surowców. Po sedymentacyjnej izolacji, w badanych
materiałach potwierdzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej obecność grafitu.
Podsumowanie
Przeprowadzony cykl badań stanowi merytoryczne
i praktyczne zaplecze badawcze dla realizacji prac rozwojowych mających na celu modyfikację istniejących
i opracowywanie nowych materiałów ogniotrwałych
oraz materiałów pomocniczych bazujących na surowcach chromitowych. W ramach pracy zaproponowano
także schemat postępowania pozwalającego w sposób
efektywny wykorzystać potencjał badawczy Instytutu
pod kątem analizowania materiałów ogniotrwałych.

Marcin Miczka, Mariusz Borecki, Bogdan Zdonek,
Janusz Stecko, Harald Kania

Opracowanie metodyki prognozowania
temperatury stali ciekłej w kadzi
odlewniczej i kadzi pośredniej
z zastosowaniem modelu przestrzeni
stanów i wnioskowania bayesowskiego
na przykładzie stalowni Ferrostal Łabędy
Sp. z o.o.
Celem pracy było opracowanie metodyki analizy ryzyka i prognozowania parametrów procesu produkcyjnego
w hutnictwie. Metodyka obejmuje uogólnienia analizy
regresji na reprezentację systemu dynamicznego w przestrzeni stanów oraz wnioskowanie bayesowskie. W celu
analizy silnie liniowych i niegaussowskich procesów stochastycznych stosowana jest sekwencyjna analiza Monte
Carlo, która pozwala również na bieżąco uaktualniać dane
i stosowane modele ekonometryczne w trakcie procesu produkcyjnego.
Słowa kluczowe: ciekła stal, prognozowanie, temperatura, analiza ryzyka, wnioskowanie bayesowskie

Development of methodology for forecasting
the temperature of liquid steel in casting ladle
and tundish with the use of state space model
and Bayesian probability based on the example
of the Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. steelworks
The aim of the work was to develop a methodology for
risk analysis and forecasting parameters of production
process in the steel industry. The methodology involves
generalisations of regression analysis on the representation
of dynamic system in state space and Bayesian probability.
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For the purpose of the analysis of highly linear and nonGaussian stochastic processes, the Monte Carlo sequential
analysis was used, which also allows to systematically update data and used econometric models during the production process.
Keywords: liquid steel, forecasting, temperature, risk
analysis, Bayesian inference

Wprowadzenie
Zarządzanie ryzykiem w systemach Intelligent Manufacturing to dziedzina wiedzy, której zarysy zostały
zaprezentowane w trakcie III Otwartego Seminarium
Naukowego „Instytut Metalurgii Żelaza w Europejskiej
Przestrzeni Badawczej” w referacie autorstwa Marcina Miczki [1] i jest ona przedmiotem dalszych prac
i publikacji tego autora [2]. Indywidualny charakter
badań wynika przede wszystkim z zastosowania opracowywanej metodyki w analizie hutniczego procesu
produkcyjnego oraz wykorzystania analizy bayesowskiej. Ponadto zastosowane podejście wynika bardziej
z teorii ekonomii i ekonometrii niż z nauk technicznych
(implementacja metod stosowanych w bankowości
i ubezpieczeniach), co również stanowi o indywidualnym charakterze badań. Przede wszystkim dotyczy to
rozwoju metod analizy ryzyka w hutniczych systemach
technicznych, ponieważ znane publikacje dotyczą metod prognozowania.
Analiza ryzyka w systemach technicznych [3] z zastosowaniem analizy bayesowskiej jest przedmiotem
ostatnich publikacji w renomowanych czasopismach
naukowych, czego przykładem mogą być:
–– analiza ryzyka uszkodzenia urządzenia mechanicznego (ryzyko wypadkowe) [4],
–– prognozowanie defektów powierzchni podczas procesu walcowania [5].
Jest to część szerszego zagadnienia zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa (Enterprise Risk Management)
[6]. Wdrożenie opracowywanej metodyki w przedsiębiorstwach przemysłowych wymaga współpracy z pozostałymi autorami opracowania, czyli specjalistami
w dziedzinie metalurgii oraz specjalistami w dziedzinie informatyki (szczególnie programowania komputerów).
Odnosząc się do metod statystycznych problem dotyczy rozwoju metod filtracji opartych na sekwencyjnej
metodzie Monte Carlo, nazywanych również metodami
filtru cząsteczkowego, stosowanych do estymacji silnie
nieliniowych i niegaussowskich modeli przestrzeni stanów [7].
Instytut posiada wieloletnie doświadczenie w analizie ryzyka, a szczególnie ryzyka projektu inwestycyjnego, która jest częścią studiów wykonalności projektów
inwestycyjnych realizowanych w hutnictwie. Wypracowana metodyka obejmuje symulacje komputerowe,
wykorzystywane do otrzymania prognozy rozkładu
statystycznego zdyskontowanych przepływów pieniężnych (NPV).
Indywidualny charakter badań, dotychczasowe doświadczenie oraz aktualność problemu w skali światowej, przemawiają za dalszym rozwojem tej dziedziny
w Instytucie i poszukiwania rozwiązań, które będą wyróżniały tą instytucję na rynku usług badawczych.
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Materiał, zakres i metodyka badań
Praca dotyczy dynamicznej analizy danych rejestrowanych podczas procesu produkcyjnego w stalowni,
a więc analizy szeregów czasowych, która może zostać
wykorzystana do prognozowania i sterowania takim
procesem.
Przełomową pracą w dziedzinie analizy szeregów
czasowych była książka autorstwa G.E.P. Box, G.M.
Jenkins pt. „Time series analysis – forecasting and
control” wydana w roku 1976 (ostatnia, czwarta edycja
z roku 2008). Wydanie polskie zostało opublikowane
w roku 1983 pt. „Analiza szeregów czasowych – prognozowanie i sterowanie”. Wydawnictwo to będzie podstawą metodyczną do zastosowań w dziedzinie analizy
szeregów czasowych w hutnictwie. Podejście przyjęte
w tej publikacji polega na „omówieniu klasy modeli dostatecznie ogólnej dla opisania sytuacji praktycznych”.
Będzie więc podstawą do opracowania praktycznych
zastosowań w hutniczym procesie produkcyjnym.
Wykorzystanie szeregów czasowych i modeli dynamicznych określono dla trzech podstawowych dziedzin
zastosowań:
1. Prognozowanie przyszłych wartości szeregu czasowego na podstawie obecnej i przeszłych wartości,
2. Określenie funkcji przenoszenia układu – określenie
dynamicznego modelu wejście-wyjście, za pomocą
którego można znaleźć efekt na wyjściu spowodowany inercją dla dowolnego zadanego szeregu na wejściu,
3. Projektowanie prostych schematów sterowania
w układzie otwartym lub ze sprzężeniem zwrotnym,
za pomocą których można w znacznym stopniu kompensować potencjalne odchylenia wyjścia układu od
żądanej wartości nominalnej.
Jednym z praktycznych problemów może być np.
prognozowanie emisji zanieczyszczeń w procesie produkcyjnym. W przypadku niniejszego opracowania jest
to prognozowanie poziomu i rozkładu statystycznego
temperatury w różnych fazach procesu produkcyjnego
na stalowni.
Badania wstępne prowadzono w stalowni Ferrostal
Łabędy, w której analizowany proces produkcyjny rozpoczyna się w piecu elektrycznym, skąd wytopiona stal
wlewana jest do tzw. kadzi głównej i dalej przelewana
jest do kadzi pośredniej, która jest częścią urządzenia
do ciągłego odlewania stali (COS). Istotne jest to, że
w kadzi pośredniej nie ma możliwości regulacji temperatury. Aby osiągnąć odpowiednią jakość stali, a przy
tym zużyć jak najmniejszą ilość energii potrzebnej do
podgrzania, temperatura powinna być utrzymywana
jak najbliżej granicy wyznaczonej przez technologię
oraz jak najbliżej temperatury likwidusu (początku
krzepnięcia stali). Jest to związane z ryzykiem zastygnięcia stali, a zatem poniesienia strat biznesowych
(Rys. 1). Precyzyjna produkcja wymaga zbliżania się
do takich granic w celu zwiększenia efektywności (obniżenia kosztów czy zwiększenia wydajności oraz jakości produkowanych wyrobów). Planowanie procesu
produkcyjnego musi zatem uwzględniać analizę ryzyka, czyli np. określenie prawdopodobieństwa osiągnięcia niebezpiecznego poziomu wybranego parametru
(Rys. 1).
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Rys. 1. Zagadnienie prognozowania i analizy ryzyka w zarządzaniu procesem produkcyjnym na stalowni
Fig. 1. The issue of forecasting and risk analysis in production process management at steelworks

Wyniki i ich dyskusja
Zwykle analiza przyczynowo-skutkowa danych rozpoczynana jest od klasycznej analizy regresji liniowej.
Założono równanie regresji o postaci:

Rys. 2. Rozkład statystyczny wraz z obszarami krytycznymi
Fig. 2. Statistical distribution together with critical areas

yi|xi = β0 + β1 xi + β3 t + β4 t2 + ui

(1)

gdzie:
yi – oznacza i-tą obserwację zmiennej objaśnianej,
xi – jest i-ą obserwacją na zmiennej objaśniającej,
ui – oznacza i-te zakłócenie składnika losowego,
β0, β01 – są nieznanymi parametrami,
t – zmienna określająca numer wytopu, opisująca
			 tendencję w poziomie temperatury występującą
			 w kolejnych wytopach.
Założono trend nieliniowy, który opisuje wielomian
drugiego stopnia, który pozwala odfiltrować sygnał
związany prawdopodobnie ze zmianą organizacji pracy
w stalowni. Poza tym dane dla temperatury odfiltrowano z zakłóceń obliczając średnią ruchomą z 200 wytopów. Analizę regresji wykorzystano do zbadania istotności statystycznej parametrów, dla zbioru 10 zmiennych opisujących zmiany w temperaturze na wyjściu
LHF. Testowanie istotności parametrów polega na zbadaniu hipotezy mówiącej, że szacowany parametr jest
równy zeru. Jeżeli wartość statystyki testowej znajdzie
się w obszarze krytycznym, prawdopodobieństwo tego,
że hipoteza ta jest prawdziwa jest tak małe, że można ją

Rys. 3. Wartości empiryczne i teoretyczne dla temperatury na wyjściu LHF (oś x – temperatura w ˚C, oś y – numer wytopu)
Fig. 3. Empirical and theoretical values for outlet temperature LHF (x-axis – temperature in ˚C, y-axis – heat number
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Tabela 1. Wyniki analizy regresji liniowej dla wybranych zmiennych objaśniających
Table 1. Results of linear regression analysis for selected explanatory variables
Statystyki regresji
Wielokrotność RR

0,97

R kwadrat

0,94

Dopasowany R kwadrat

0,94

Błąd standardowy

0,39

Obserwacje

2079

Analiza wariancji
df

SS

MS

F

Istotność F

4

4756

1189

7755

0

Resztkowy

2074

318

0,15

Razem

2078

5074

Współczynniki

Błąd
standardowy

tStat

Wartość-p

Dolne
95%

Regresja

Stała

Górne
95%

Dolne
95,0%

Górne
95,0%

1746,07

4,8726

358,34

0,00000

1736,5192

y2

-0,089228

0,0031

-29,21

0,00000

-0,0952

-0,0832

-0,0952

y3

0,017685

0,0093

1,90

0,05788

-0,0006

0,0360

-0,0006

0,0360

t

0,004099

0,0001

70,20

0,00000

0,0040

0,0042

0,0040

0,0042

t2

-0,000003

0,0000

-107,79

0,00000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

odrzucić. Przy założeniu, że analizowane zmienne mają
rozkład normalny, statystyka ma rozkład t-studenta,
co pokazano na rysunku 2.
Przeanalizowano następujące zmienne: y1 – temperatura LHF koniec, y2 – temperatura LHF start, y3 –
czas przestoju, y4 – czas obróbki, y5 – zużycie energii
na jednostkę masy, y6 – tara kadzi, y7 – zużycie argonu,
y8 – zużycie FeSiMn, y9 – zużycie FeMn, y10 – zużycie
wapna palonego, y11 – zużycie FeSi razem z brykietami.
Do dalszej, przykładowej analizy wybrano następujące zmienne: y1 – temperatura LHF koniec, y2 – temperatura LHF start, y3 – czas przestoju.
Oszacowane wartości parametrów funkcji regresji
pokazano w tabeli 1 (równanie wyjaśnia 94% zmienności temperatury na wyjściu LHF ):
Celem prowadzonych prac jest zidentyfikowanie dodatkowych zmiennych objaśniających oraz uwzględnienie relacji nieliniowych tak, aby podnieść współczynnik
determinacji z 94% do 99%. Wartości teoretyczne i empiryczne przedstawiono na rysunku 3.
Zastosowano również bayesowską estymację parametrów regresji liniowej, co pozwala prognozować cały
rozkład statystyczny temperatury.
Podsumowanie
Procedura estymacji parametrów równania regresji
oraz prognozy rozkładu składa się z następujących etapów:
–– odfiltrowanie tzw. szumu w celu zidentyfikowania
pierwotnego sygnału, a zatem temperatury zakładanej do osiągnięcia przez operatora procesu produkcyjnego,
–– identyfikacja postaci analitycznej modelu oraz zbioru
zmiennych objaśniających,
–– estymacja równania regresji, w tym przypadku estymacja bayesowska,
–– oszacowanie składnika losowego z zastosowaniem
metod symulacji komputerowej,
–– obliczenie prognozy rozkładu przy założeniu prognozy wielkości odfiltrowanej z dodatkiem zasymulowanego składnika losowego.

1755,6307 1736,5192 1755,6307
-0,0832

Pokazano procedurę zakładająca zależność statyczną i liniową. Dalsze badania powinny dotyczyć rozwoju
metod analizy sekwencyjnej, pozwalającej na bieżąco
uaktualniać model w miarę pojawiania się nowych danych w trakcie procesu produkcyjnego oraz zakładającej nieliniową i niegaussowską postać modelu przestrzeni stanów.
Dalszych prac wymaga również poszerzenie zbioru
zmiennych objaśniających oraz dodanie kolejnych faz
procesu produkcyjnego.
Głębszego opracowania wymaga temat zarządzania ryzykiem w systemach Intelligent Manufacturing
z zastosowaniem analizy bayesowskiej (źródłem najnowyszych wyników badań w tej dziedzinie może być np.
Journal of Intelligent Manufacturing). Zagadnienie to
może zostać umiejscowione w obszarze Enterprise Risk
Management.
Wynikiem realizacji projektu są dwa wnioski na finansowanie projektów badawczych, złożone w NCN
i NCBiR.
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