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Przeprowadzenie wstępnych prób i badań
nad możliwością pozyskiwania materiałów
żelazonośnych przeznaczonych
do otrzymywania wodoru
Celem pracy było przeprowadzenie wstępnych prób
i badań nad możliwością pozyskiwania materiałów żelazonośnych przeznaczonych do otrzymywania wodoru. Zaproponowano koncepcje stanowiska do badań utleniania
materiałów żelazonośnych do celów produkcji wodoru.
Przeprowadzono redukcje, utlenianie i ponowną redukcje
wytypowanych materiałów tlenkowych. Określono stopień
ich metalizacji, a po procesach redukcji i utleniania analizowano stopień rozwinięcia powierzchni za pomocą analizy mikroskopowej. Określono również składy fazowe analizowanych materiałów.

Performance of preliminary tests and examinations
on possibility of acquisition of iron-bearing
materials for obtaining hydrogen
The purpose of the work was to perform the preliminary
tests and examinations on possibility of acquisition of ironbearing materials for obtaining hydrogen. The concepts for
a stand to test oxidation of iron-bearing materials for the
purpose of hydrogen production were proposed. Reduction,
oxidation and re-reduction of selected oxide materials were
performed. Their metallization degree was determined,
and following the reduction and oxidation the surface
development degree was tested by microscopic analysis.
Phase compositions of the analysed materials were determined too.

Wstęp
Energetyka wodorowa staje się kluczowa dla przyszłości energetycznej świata i aktualnie jest przedmiotem intensywnych badań i wielkich nakładów finansowych w USA, Japonii i bogatych krajach Europy. Zainteresowanie wodorem jako nośnikiem energii wynika
z jego szczególnie korzystnych cech:
– wodór reagując z tlenem uwalnia znaczną ilość energii – 143,1 MJ/kg, a jedynym produktem reakcji jest
woda, co oznacza iż nie są uwalniane żadne zanieczyszczenia do środowiska,
– wykazuje predyspozycje do bezpośredniego przetwarzania energii reakcji wodoru z tlenem na energię
elektryczną w ogniwach paliwowych [1],
– możliwości magazynowania wodoru są większe niż
w przypadku prądu elektrycznego,
– istnieją potencjalne możliwości wytwarzania wodoru
metodami bez emisyjnymi i niskoemisyjnymi.
Jedną z koncepcji produkcji wodoru jest wykorzystanie technologii zgazowania węgla z uwagi na jego
znaczne zasoby w Polsce. Otrzymany w ten sposób gaz
mógłby być reduktorem do produkcji proszku żelaza
w procesie redukcji bezpośredniej rudy żelaza. Następ-

nie poprzez metodę przepuszczania pary wodnej nad
sproszkowanym żelazem w wyniku reakcji:
3Fe + 4H2O(g) $ Fe3O4 + 4H2
produkowany jest wodór. Oprócz wodoru otrzymujemy
magnetyt. Energia pochodząca z procesu utleniania
może być użyta do produkcji pary wodnej i ponownie
wykorzystana w procesach utleniania. Dzięki temu
przemiany zachodzą bez katalizatora. Tlenek żelaza
ponownie jest redukowany do proszku żelazowego i kolejny raz wykorzystywany jest do produkcji wodoru.
Materiał, zakres i metodyka badań
W ramach pracy przeprowadzono wstępne próby
i badania nad możliwością pozyskiwania materiałów
żelazonośnych przeznaczonych do otrzymywania wodoru. Jako materiał do badań zastosowano wybrane
tworzywa żelazonośne stosowane w procesach surowcowych. Zakres pracy obejmował:
– opracowanie koncepcji stanowiska do badań utleniania materiałów żelazonośnych do celów produkcji
wodoru,
– wytypowanie tlenkowych materiałów żelazonośnych
do prób uzyskania maksymalnej powierzchni reakcji,
– próby uzyskania maksymalnej powierzchni reakcji
poprzez redukcję i utlenianie wytypowanych materiałów żelazonośnych,
– badania wytypowanych materiałów żelazonośnych
przeznaczonych do wytwarzania wodoru.
Wyniki i ich dyskusja
W ramach pracy przeanalizowano rozwiązania dotyczące konstrukcji służących do wytwarzania wodoru
w oparciu o proces żelazo – para wodna (woda) pozwalają zasugerować dwa modele realizacji badań: reakcji
pomiędzy wodą i żelazem w postaci modyfikowanego
żelaza gąbczastego oraz reakcji pomiędzy wodą i żelazem w postaci proszku żelaznego. Obydwa rodzaje surowców żelazonośnych wymagają przeprowadzenia badań mających na celu prowadzenia procesu w kierunku
rozwinięcia powierzchni żelaza. Wskazane jest, aby w
tym samym reaktorze można było prowadzić badania
nad redukcją i nad utlenianiem surowca. Do prowadzenia badań w tym celu proponuje się wykorzystanie reaktorów będących na wyposażeniu Instytutu, tj. pieca
do badania redukcyjności (żelazo gąbczaste) i obrotowego pieca Linder (sproszkowane materiały tlenkowe).
Wymienione reaktory wymagają modyfikacji pozwalających na ciągłe monitorowanie parametrów panujących w reaktorze w trakcie trwania procesu. Schemat
proponowanego stanowiska badawczego przedstawiono
na rysunku 1. Podstawowym elementem aparatury po
stronie surowcowej jest mieszalnik gazów. Do mieszalnika gazów doprowadzane są czyste składniki stanowiące gaz reakcyjny, który pobierany będzie z butli ze
sprężonym gazem za pomocą regulatorów przepływu.
Należy przewidzieć podłączenie do mieszalnika 10 butli
z gazami (wodór, tlenek węgla, ditlenek węgla, metan,
azot, tlen, para wodna, argon) oraz dwa przyłącza dla
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Rys. 1. Schemat instalacji do redukcji surowców żelazonośnych i utleniania żelaza za pomocą pary wodnej
Fig. 1. Diagram of the system for reduction of iron-bearing raw materials and steam oxidation of iron

dalszych gazów. Dodatkowym wyposażeniem instalacji
powinna być wytwornica pary wodnej pozwalająca na
wytworzenie gorącej, sprężonej pary wodnej. Elementy
mieszalnika oraz połączenie mieszalnika z reaktorem
będą wymagać ogrzewania zapobiegającego kondensacji pary. Do zbierania powstałych w wyniku procesu gazów przewiduje się zainstalowanie zbiornika – gazometru – zdolnego pomieścić powstałe gazy oraz nadmiar
gazów przepływających przez reaktor. Zakłada się, że
zbiornik powinien mieć pojemność odpowiadającą dziesięciokrotnej objętości gazów biorących udział w reakcji (około 1,2 m3). Gazometr musi być wyposażony
w odprowadzenie gazów zakończone utylizacją wodoru
i/lub tlenku węgla na zewnątrz budynku. Na króćcu
wlotowym do reaktora należy przewidzieć zainstalowanie podgrzewacza podawanych do jego wnętrza gazów
reakcyjnych pozwalającą podgrzać gazy do temperatury około 600oC. Na wylocie z reaktora natomiast należy
zainstalować chłodnicę.
Z uwagi na doprowadzanie do mieszalnika gazów
palnych i utleniaczy (a zwłaszcza wodoru i tlenu) należy opracować zabezpieczenie przed wytwarzaniem
w mieszalniku mieszaniny piorunującej. W urządzeniu
tym należy ponad to zaprojektować możliwość zalania
komory mieszalnika wodą celem wyparcia obecnych
tam gazów. Aparatura kontrolno-pomiarowa niezbędna do kontroli procesu powinna obejmować:
– pomiar i rejestrację temperatury oraz ciśnienia panujących na wejściu i wyjściu z reaktora,
– pomiar i rejestrację temperatury stałego reagenta
w reaktorze,
– kontrolę i rejestrację składu chemicznego gazu na
wejściu i wyjściu z reaktora,
– sterowanie pracą wytwornicy pary.
– kontrolę składu atmosfery w pomieszczeniu, w którym wykonywane są badania.
Z uwagi na prace z wodorem oraz z tlenkiem węgla pomieszczenie, w którym prowadzone są badania
powinno być wyposażone w intensywną wentylację,
a sama aparatura powinna być umieszczona w dygestorium. Butle ze sprężonymi gazami powinny być
umieszczone poza budynkiem.
Do prób uzyskania maksymalnej powierzchni reakcji wybrano trzy materiały rudę brazylijską SF, spiek

a)

b)

Rys. 2. Piec do oznaczania do redukcyjności (a) i retorta
pomiarowa (b)
Fig. 2. Furnace for determination of reduction capacity (a)
and measuring retort (b)

Prace IMŻ 4 (2010)

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji...

42

wielkopiecowy i zgorzelinę z huty Łabędy. Jako reaktor do wstępnych prób redukcji i utleniania wykorzystano laboratoryjny piec do oznaczania redukcyjności
rud i spieków (rys. 2a). Piec charakteryzuje się pionową przestrzenią grzejną i pozwala na osiągniecie temperatury 1100oC. Próby redukcji polegały na tym, że
próbkę materiału żelazonośnego o ziarnistości 2÷3,15
mm i masie 500 g umieszczano w pionowej retorcie wykonanej z żaroodpornej stali o średnicy wewnętrznej
0,075 m – rys. 2b. Retortę nagrzewano do temperatury
1000oC, w atmosferze gazu obojętnego, po czym wprowadzano gaz redukcyjny w ilości 2 litry na gram rudy
na godzinę. Gaz ten zawierał 100% tlenku węgla i był
przez układ regulacji natężenia podawany z butli. Retorta umieszczona była swobodnie na kołnierzu, nie był
prowadzony ubytek wagi podczas prób. Czas redukcji
wynosił 4 h, natomiast próby utleniania prowadzono
w tym samym reaktorze, jednak temperatura utleniania wynosiła 500oC, a przez retortę przepuszczano powietrze w ilości 2 l/g · h.

Parametry redukcji ustalono za pomocą symulacji
z wykorzystaniem programu FastSage oraz z literatury [2, 3]. Każdy wytypowany materiał został poddany
trzem procesom: redukcji, utlenianiu i ponownej redukcji. Po każdym z wyżej wymienionych procesów próbkę
materiału chłodzono w atmosferze gazu obojętnego do
temperatury otoczenia, a następnie po jej wyjęciu dokonywano określenia ubytku masy. Po przeprowadzeniu
pierwszej redukcji tą samą próbkę materiału tlenkowego pomniejszoną o pobraną część materiału na analizę
chemiczną (Fe całkowite, Fe metaliczne, FeO i Fe2O3),
analizę fazową i mikroskopową wkładano ponownie
do retorty. Po redukcji próbkę utleniano, następnie tę
samą próbkę ponownie redukowano.
W tablicach 1 do 3 zestawiono analizy chemiczne tych
materiałów przed redukcją (próbka wyjściowa), po redukcji, utlenianiu i ponownej redukcji. Na bazie analiz
chemicznych obliczono metalizacje i stopień redukcji
redukowanych materiałów. Obliczenia stopni redukcji
na podstawie danych z analizy chemicznej przeprowadzono na podstawie metody określonej w pracy [4]. Wy-

Tablica 1. Analiza chemiczna rudy brazylijskiej SF przed i po przeprowadzeniu prób redukcji i utleniania
Table 1. Chemical analysis of SF Brazilian ore before and after reduction and oxidation
Lp.

Materiał

Fecałk.

Femet.

FeO

Fe2O3

Stopień
redukcji

Stopień
metalizacji

%
1

Ruda brazylijska SF przed redukcją

64,72

0,11

0,41

91,93

–

0,17

2

Ruda brazylijska SF po redukcji

94,85

46,79

53,11

<0,20

70,0

49,33

3

Ruda brazylijska SF po redukcji i utlenianiu

70,44

5,36

15,23

76,18

–

7,61

4

Ruda brazylijska SF po redukcji, utlenianiu
i ponownej redukcji

87,07

<0,20

– **

– **

0, 2+

* podana wartość to suma Fe
** nie określano

86,93*

ze względu na brak możliwości określenia w tej próbce metodą miareczkowania Fe metalicznego i FeO

Tablica 2. Analiza chemiczna spieku wielkopiecowego przed i po przeprowadzeniu prób redukcji i utleniania
Table 2. Chemical analysis of blast-furnace sinter before and after reduction and oxidation
Lp.

Materiał

Fecałk.

Femet.

FeO

Fe2O3

Stopień
redukcji

Stopień
metalizacji

%
1

Spiek przed redukcją

56,08

0,22

4,95

74,39

–

0,39

2

Spiek po redukcji

71,83

19,66

64,35

<0,20

63,6

27,37

3

Spiek po redukcji i utlenianiu

57,84

7,04

21,16

49,19

–

12,17

4

Spiek po redukcji i utlenianiu i ponownej
redukcji

72,86

35,40

45,69

<0,20

57,6

48,59

0, 2+

* podana wartość to suma Fe
** nie określano

ze względu na brak możliwości określenia w tej próbce metodą miareczkowania Fe metalicznego i FeO

Tablica 3. Analiza chemiczna zgorzeliny z huty Łabędy przed i po przeprowadzeniu prób redukcji i utleniania
Table 3. Chemical analysis of Huta Łabędy scale before and after reduction and oxidation

Lp.

Materiał

Fecałk.

Femet.

FeO

Stopień
redukcji

Stopień
metalizacji

49,91

–

0,31

<0,20

– **

– **

26,11

–

28,84

<0,20

– **

– **

Fe2O3
%

1

Zgorzelina Łabędy przed redukcją

70,81

2

Zgorzelina Łabędy po redukcji

93,48

3

Zgorzelina Łabędy po redukcji
i utlenianiu

77,04

4

Zgorzelina Łabędy po redukcji i utlenianiu
i ponownej redukcji

93,34

0, 2+

* podana wartość to suma Fe
** nie określano

0,22

46,04
46,79*

22,22

47,16
93,20*

ze względu na brak możliwości określenia w tej próbce metodą miareczkowania Fe metalicznego i FeO
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niki obliczeń zamieszczono również w tablicach 1 do 3.
Stopień redukcji rudy brazylijskiej przy zastosowanych
parametrach procesu osiągnął 70% stopień redukcji, co
odpowiada 49% metalizacji. Natomiast po utlenieniu
redukowanej rudy brazylijskiej, stwierdzono obniżenie
metalizacji do ok. 7,6%. Nie obliczono stopnia redukcji dla próbki rudy brazylijskiej SF, która była redukowana, utleniana a następnie ponownie redukowana
(tabl. 1). Nie obliczono tych wielkości również dla 2
innych próbek tj. zgorzeliny z huty Łabędy – tabl. 3.
Zastosowana do oznaczania żelaza metalicznego metoda miareczkowa, zgodnie z PN-85/H-04124 oraz FeO
zgodnie z PN-ISO 9035 w badanych próbkach, w tego
typu próbkach o rozwiniętej powierzchni nie sprawdziła się. Z tego względu nie było możliwości określenia konkretnych wartości Femet i FeO, a jedynie sumę
Fe0, 2+ (tablica 1 i 3).
Jedynie dla spieku metoda miareczkowania była prawidłowa. Po redukcji spiek wielkopiecowy osiągnął ok.

27% metalizacji przy stopniu redukcji na poziomie ok.
63%. Po utlenieniu metalizacja obniżyła się do poziomu
12%, aby po ponownej redukcji uzyskać ok. 47% metalizacji. Stopień redukcji wynosił ok., 58% tabl. 2.
W celu jakościowej charakterystyki materiałów żelazonośnych przed i po redukcji i utlenianiu, wykorzystano elektronowy mikroskop skaningowy Inspect F,
wyposażony w detektor EDS do identyfikacji składu
chemicznego. Do prezentacji rozwinięcia powierzchni
po zabiegach redukcji i utleniania wykorzystano detektor wiązki elektronów odbitych SE, natomiast do
rejestracji struktur na zgładach poprzecznych zastosowano detektor wiązki elektronów wstecznie rozproszonych BSE. Mikroanalizę składu chemicznego ujawnionych faz wykonano za pomocą detektora EDS. Oprócz
analizy jakościowej wykonanej na elektronowym mikroskopie skaningowym dodatkowo przeprowadzono
ilościowy opis faz występujących w badanych materiałach żelazonośnych.

a)

b)

Rys. 3. Ruda żelaza po redukcji, po utlenianiu i ponownej redukcji
Fig. 3. Iron ore after reduction, oxidation and re-reduction

a)

b)

Rys. 4. Powierzchnia spieku po redukcji, utlenianiu i ponownej redukcji
Fig. 4. Sinter surface after reduction, oxidation and re-reduction
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Rys. 5. Powierzchnia zgorzeliny po redukcji, utlenianiu i ponownej redukcji
Fig. 5. Scale surface after reduction, oxidation and re-reduction
Tablica 4. Wynik identyfikacji fazowej dostarczonych produktów redukcji i utleniania rudy, spieku oraz zgorzeliny
Table 4. Result of phase identification of delivered ore, sinter and scale reduction and oxidation products
Oznaczenie próbki

Krystaliczne składniki fazowe

Udziały wagowe
[%]

Ruda brazylijska SF

Hematyt α-Fe2O3
Goethyt α-FeO(OH)
Magnetyt Fe3O4
Kwarc SiO2

63,1 ± 1,2
34,8 ± 1,0
0,9 ± 0,5
1,2 ± 1,0

Ruda po pierwszej redukcji

Żelazo α-Fe
Węglik żelaza Fe3C

90,7 ± 1,2
9,3 ± 1,2

Ruda po redukcji i po utlenianiu

Hematyt α-Fe2O3
Magnetyt Fe3O4
Żelazo α-Fe
kwarc SiO2

78,9 ± 1,9
12,8 ± 1,7
7,1 ± 0,9
1,3 ± 0,9

Ruda po redukcji, utlenianiu
i po drugiej redukcji

Żelazo α-Fe
Wistyt FeO

80,0 ± 1,3
20,0 ± 1,3

Spiek

Hematyt α-Fe2O3
Magnetyt Fe3O4
Wistyt FeO
Pozostałe składniki mineralne spieku

56,8 ± 1,6
21,3 ± 1,3
0,9 ± 0,5
21,0

Spiek po redukcji

Żelazo α-Fe
Magnetyt Fe3O4
Węglik żelaza Fe3C
Pozostałe składniki mineralne spieku

61,9 ± 1,7
2,6 ± 1,3
9,5 ± 1,7
26,0

Spiek po redukcji i utlenianiu

Hematyt α-Fe2O3
Magnetyt Fe3O4
Wistyt FeO
Żelazo α-Fe
Pozostałe składniki mineralne spieku

48,5 ± 0,9
21,9 ± 0,7
0,6 ± 0,3
6,0 ± 0,3
23,0

Spiek po redukcji, utlenianiu
i po drugiej redukcji

Żelazo α-Fe
Węglik żelaza Fe3C
Pozostałe składniki mineralne spieku

56,5 ± 1,4
12,5 ± 1,3
31,0

Zgorzelina

Hematyt α-Fe2O3
Magnetyt Fe3O4
Wistyt FeO
Żelazo α-Fe

7,8 ± 1,0
49,4 ± 0,9
42,6 ± 1,0
0,2 ± 0,1

Zgorzelina po redukcji

Żelazo α-Fe
Hematyt α-Fe2O3
Magnetyt Fe3O4
Wistyt FeO

90,9 ± 1,3
2,2 ± 0,9
2,5 ± 0,8
4,4 ± 0,7

Zgorzelina po redukcji
i po utlenianiu

Hematyt α-Fe2O3
Magnetyt Fe3O4
Wistyt FeO
Żelazo α-Fe

31,3 ± 0,6
48,9 ± 0,7
3,2 ± 0,6
16,5 ± 0,4

Zgorzelina po redukcji, utlenianiu i po
drugiej redukcji

Żelazo α-Fe
Węglik żelaza Fe3C

84,2 ± 1,4
15,8 ± 1,4

Prace IMŻ 4 (2010)

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji...

Na rysunkach od 3 do 5 zamieszczono obrazy powierzchni materiałów w stanie po redukcji, po utlenianiu oraz po drugiej redukcji. W tablicy 4 zamieszczono
wyniki identyfikacji fazowej dostarczonych produktów
redukcji i utleniania rudy żelaza, spieku oraz zgorzeliny.
W stanie wyjściowym ruda żelaza posiadała jednorodną strukturę, którą stanowiła mieszaninę hematytu i getytu, udział powierzchniowy tlenków żelaza dochodził do 90%. W wyniku redukcji tlenków powstaje
węglik żelaza oraz żelazo α które na obrazach zarejestrowanych na mikroskopie skaningowym mają postać
układów krzaczastych. Redukcja prowadzi do znaczącego wzrostu porowatości zredukowanej rudy (31%).
Przeprowadzone utlenianie tak otrzymanego żelaza
gąbczastego prowadzi do częściowego utlenienia żelaza
do postaci hematytu i magnetytu. Udział powierzchniowy fazy utlenionej wynosi ok. 15%, również następuje dalszy wzrost porowatości. W wyniku ponownej
redukcji otrzymujemy żelazo α i wistyt, ponadto następuje rozdrobnienie ziaren żelaza i spadek porowatości
do 24%.
Spiek w stanie wyjściowym składa się z mieszaniny
tlenków żelaza i składników mineralnych (faza bogata
w tlen, krzem, wapń zawierająca ponadto magnez i aluminium). Budowa spieków jest jednorodna o niewielkiej porowatości. W wyniku redukcji tworzy się żelazo
Doraz węgliki żelaza, ich udział powierzchniowy wynosi ok. 46%. W strukturze zredukowanego spieku pozostaje również faza mineralna, natomiast żelazo występuje w postaci nitek widocznych na mikrofotografiach.
Zabieg utleniania prowadzi do ponownego powstania
hematytu i wistytu oraz wzrostu zawartości magnetytu. Jednocześnie w strukturze obserwuje się obecność
ziaren żelaza, których udział powierzchniowy wynosi
ok. 15%. Obecność w fazie mineralnej spieku magnezu
prowadzi do silnego rozdrobnienia ziaren żelaza i ogranicza jego utlenianie. Ponowna redukcja prowadzi do
znacznego rozdrobnienia ziaren żelaza (widocznych na
mikrofotografiach jako cienki nitki – rys. 4) jednakże
faza mineralna spieku ogranicza porowatość spieków.
Zgorzelina jako produkt walcowni gorącej ma budowę
płytkową i jest złożona z mieszaniny tlenków w których
dominuje magnetyt. Zgorzelina charakteryzuje się niską porowatością. W wyniku redukcji powstaje żelazo
D oraz na powierzchni zgorzeliny tworzy się warstwa
porowata. Udział powierzchniowy żelaza D wynosi ok.
82%. Utlenianie tak zredukowanej zgorzeliny skutkuje znaczącym wzrostem porowatości oraz częściowym
utlenieniem żelaza do postaci hematytu i magnetytu.
Produkty utleniania otaczają czyste żelazo D. Obecność
w zgorzelinie śladowych ilości pierwiastków stopowych
dodawanych do stali zwiększa jej porowatość podczas
utleniania. Ponowna redukcja utlenionej zgorzeliny
prowadzi do pełnej redukcji tlenków żelaza do postaci
czystego żelaza D i węglika żelaza. Porowatość utrzymuje się na tym samym poziomie ok. 24%.
Podsumowanie i wnioski
Porównując otrzymane wyniki badań rudy żelaza,
spieku i zgorzeliny można stwierdzić, że zastosowane
zabiegi redukcji, utleniania i ponownej redukcji prowadzą do silnego rozdrobnienia żelaza i wzrostu porowatości, jednakże nie prowadzą do otrzymania nanometrycznych ziaren żelaza. Stwierdzono, że dalsze utlenianie i redukowanie doprowadzi jedynie do rozpadu
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cząstek (w przypadku rudy żelaza i spieku już pierwsze
utlenianie prowadziło do rozpadu cząstek) ponadto zaobserwowano, że obecność magnezu w składnikach mineralnych spieku oraz pierwiastków stopowych w zgorzelinie zwiększa porowatość i rozdrobnienie ziaren
żelaza.
Aby sprawdzić w jaki sposób zachowywać się będą
wytypowane materiały żelazonośne pod kątem wykorzystania ich do produkcji wodoru, należy wybudować
stanowisko badawcze i przeprowadzić następne eksperymenty, zgodnie z zaproponowaną w pracy koncepcją
i przy innych reduktorach gazowych.
Reasumując, najwyższym stopniem metalizacji przy
zadanych warunkach redukcji, charakteryzowała się
ruda brazylijska. Stopień metalizacji wyniósł ok. 50%.
Stopień metalizacji spieku (po pierwszej redukcji) był
niższy i wynosił ok. 27%. W przypadku zgorzeliny, ze
względu na czystość materiału, który składał się tylko z tlenków żelaza, można by sądzić, że stopień metalizacji powinien być najwyższy. Jednak przyjęta do
oznaczania żelaza metalicznego klasyczna metoda
miareczkowa nie pozwoliła na jego określenie w tego
typu materiałach.
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Jakościowa i ilościowa identyfikacja
związków organicznych zawartych
w glebach na terenach położonych
w sąsiedztwie zakładów przemysłowych
Celem pracy było opracowanie i wdrożenie w Laboratorium Analiz Chemicznych Instytutu Metalurgii Żelaza
metod analitycznych identyfikacji oraz oznaczania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA) w glebach, za pomocą chromatografu gazowego
sprzężonego ze spektrometrem masowym (HRGC/HRMS).
Przedmiotem badań były wzorce z atestowaną zawartością
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz
gleby z terenów położonych w sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Ustalono warunki pracy chromatografu gazowego i spektrometru masowego, wdrożono metodę ekstrakcji WWA z próbek gleb z zastosowaniem techniki SPE oraz
sporządzono odpowiednie procedury analityczne.

Qualitative and quantitative identification
of organic compounds in soils nearby
industrial plants
The purpose of the work was to develop and implement
in the Chemical Analyses Laboratory of the Institute for
Ferrous Metallurgy the methods for analytical identification and determination of the contents of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils using a gas chromato-

46

Prace IMŻ 4 (2010)

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji...

graph coupled with a mass spectrometer (HRGC/HRMS).
The subject of investigations was standards with certified
contents of polynuclear aromatic hydrocarbons and soils
from the lands nearby industrial plants. The gas chromatograph and mass spectrometer operating conditions
were established, the method for extraction of PAHs from
soil samples using SPE technique was implemented and
the relevant analytical procedures were prepared.

Wstęp
Analiza zanieczyszczeń gleby i gruntów w otoczeniu
źródeł ich potencjalnego powstawania, umożliwia określenie wpływu działalności przemysłowej człowieka na
środowisko naturalne, a także stanowi jeden z kierunków kontroli funkcjonowania zakładów przemysłowych.
Spośród wielu związków organicznych, do środowiska
naturalnego głównie w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania systemu oczyszczania gazów spalinowych
czy wód poodpadowych, najczęściej trafiają: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, lotne związki
organiczne oraz węglowodory chlorowane. Dotychczas
nie prowadzono stałego monitoringu tych substancji
w próbkach gleb z terenów położonych w sąsiedztwie
zakładów przemysłowych. Dlatego też celem niniejszej
pracy było opracowanie metody identyfikacji wybranej
grupy związków organicznych, a następnie opracowanie metody ich ilościowego oznaczania. Laboratorium
Analiz Chemicznych posiada chromatograf gazowy
sprzężony ze spektrometrem masowym, umożliwiający analizę związków organicznych. Aby przystosować
przyrząd do analizowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, konieczne było przeprowadzenie odpowiednich prób eksperymentalnych, w toku
których zostały opracowane nowe warunki pracy urządzenia.
Materiał, zakres i metodyka badań
Programy analityczne służące do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach, przygotowano bazując na pracach zrealizowanych w Laboratorium Analiz Chemicznych w latach
2006-2008, dostępnej literaturze, a także na wskazówkach producentów kolumienek do ekstrakcji do fazy
stałej tzw. SPE (solid phase extraction). Opracowano
nowy program do rozdziału WWA z zastosowaniem kolumny chromatograficznej Rtx-Dioxin (Restek) o długości 60 m. Badania prowadzono w oparciu o czyste
substancje (wzorce z atestowaną zawartością WWA).
Do materiału badań włączono ponadto próbki gleb pobrane z terenów położonych w sąsiedztwie zakładów
przemysłowych.
Analiza jakościowa wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych

Istnieje kilka czynników ułatwiających identyfikację składników w badanej mieszaninie związków organicznych. Najistotniejszym z nich jest czas retencji
(RT – retention time). Identyfikacji dokonuje się poprzez porównanie czasu retencji badanego (szukanego)
składnika z czasem retencji wyznaczonym w identycznych warunkach dla substancji wzorcowej. W celu zmodyfikowania istniejącego programu do oznaczeń WWA
i ustalenia nowych parametrów pracy chromatografu
gazowego, przeprowadzono rozdział chromatograficzny
wzorca mieszaniny 17 węglowodorów aromatycznych.
Do chromatografu wprowadzano 1 μl roztworu o stę-

żeniu składników na poziomie 90 μg/ml. Przy kolejno
zmienianych parametrach pracy kolumny chromatograficznej, ostatecznie uzyskano program temperaturowy (T1), zamieszczony w tablicy 1.
Tablica 1. Parametry pracy kolumny chromatograficznej
w ramach programu temperaturowego T1
Table 1. Working parameters of chromatographic column
within T1 temperature programme
Przyrost temperatury, [oC]

Przedział czasowy, [min]

45 Æ 45

0–12

45 Æ 285

12–36

285 Æ 330

36–39

330 Æ 330

39–55

W trakcie analizy wzorcowej mieszaniny związków
organicznych za pomocą systemu analitycznego Finingam, dla każdego z pojawiających się na chromatogramie pików, rejestrowano pełne widmo masowe substancji opuszczającej kolumnę chromatograficzną. Po
wyznaczeniu czasów retencji i właściwym zinterpretowaniu widm masowych, przypisywano konkretnym pikom odpowiadające im związki i wyznaczano dla nich
najsilniejsze piki jonowe. Czasy retencji oraz najsilniejsze piki jonowe dla WWA zestawiono w tablicy 2.
Bazując na masach analizowanych jonów zmodyfikowano istniejący program analityczny do oznaczeń
WWA za pomocą spektrometru pracującego w wysokiej
rozdzielczości (HR). W trybie tym, w trakcie pomiaru
rejestrowane są pojedyncze jony. Jako wzorzec masy
jonów do bieżącej kontroli ustawień spektrometru
masowego zastosowano fluorowaną naftę (PFK – perfluorokerosene).
Tablica 2. Czasy retencji i najsilniejsze piki jonowe WWA
Table 2. Retention times and strongest PAH ion peaks
Analizowany
związek

Czas retencji
[min]

Najsilniejsze piki
jonowe

Naftalen

25,30

128,0548

Acenaftylen

29,65

152,0626

Acenaften

30,07

154,0783

Fluoren

31,40

166,0783

Fenantren

34,09

178,0783

Antracen

34,19

178,0783

Fluoranten

37,39

202,0783

Piren

37,96

202,0783

Benz[a]antracen

40,92

228,0936

Chryzen

41,02

228,0936

Benzo[b]fluoranten

44,50

252,0939

Benzo[k]fluoranten

44,50

252,0939

Bezno[a]piren

45,78

252,0939

Dibenzo[a,h]antracen

51,05

278,1096

Indeno[1,2,3]piren

51,61

276,1252

Benzo[g,h,i]perylen

53,47

276,0939

Acenaften d10

30,01

164,1410

Fenantren d10

34,03

188,1410

Tworząc program analityczny wprowadzono 11 okien
czasowych. W każdym z przedziałów czasowych wykonywana jest sekwencja pomiarów polegająca na ustawieniu parametrów optyki jonowej (ustalenie wartości pola magnetycznego) na podstawie odnalezionych
w widmie jonów PFK, a następnie poprzez zmiany pola
elektrycznego prowadzony jest pomiar intensywności
wybranych jonów analizowanego składnika.
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Ilościowe oznaczanie wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych

Ilościowe oznaczenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w badanych próbkach zrealizowano w oparciu o wzorcowe mieszaniny tych związków
w ampułkach zawierających około 1ml roztworu, które
posłużyły do sporządzenia podstawowych roztworów
wzorcowych. Otrzymane na bazie dichlorometanu
roztwory zawierały około 90 μg/ml każdego składnika. Wykorzystując tak sporządzone roztwory przygotowano serię 5 próbek kalibracyjnych. W tym celu do
kolbek miarowych o pojemności 10 ml wprowadzano
odpowiednio: 0, 100, 400, 600, 800 μl roztworu podstawowego. Dla realizacji oznaczeń ilościowych do dichlorometanowych roztworów wprowadzano stałą objętość
(100 μl) roztworu wzorca wewnętrznego zawierającego
acenaften d10 oraz dodatek (100 μl) wzorca kontrol-
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nego (fenentren d10), pozwalający na kontrolę procesu ekstrakcji i umożliwiający wyznaczanie odzysku
analitu. Stężenia WWA w poszczególnych roztworach
wzorcowych zestawiono w tablicy 3. Dla wymienionych
roztworów wzorcowych zarejestrowano chromatogramy z wykorzystaniem opisanego wcześniej programu
analitycznego. Na kolumnę chromatograficzną wprowadzano 1 μl roztworu wzorcowego. Przykład zarejestrowanego chromatogramu zamieszczono na rysunku
1 i 2. Na podstawie zmierzonych pól powierzchni pod
pikami poszczególnych związków, wyznaczono krzywe
wzorcowe dla analizowanych składników. W tablicy 4
zamieszczono zmierzone pola powierzchni 18 związków organicznych z grupy WWA, dla poszczególnych
roztworów kalibracyjnych.
Na podstawie zmierzonych pól powierzchni pod pikami poszczególnych związków, wyznaczono 16 wy-

Tablica 3. Stężenia WWA w roztworach kalibracyjnych
Table 3. PAH concentrations in calibration solutions
Związek organiczny

roztwór a
[μg/ml]

roztwór b
[μg/ml]

roztwór c
[μg/ml]

roztwór d
[μg/ml]

roztwór e
[μg/ml]

Naftalen

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Acenaftylen

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Acenaften

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Fluoren

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Fenantren

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Antracen

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Fluoranten

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Piren

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Benzo[a]antracen

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Chryzen

0

0,9

3,6

5,4

7,2
7,2

Benzo[b]fluoranten

0

0,9

3,6

5,4

Benzo[k]fluoranten

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Benzo[a]piren

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Indeno[1,2,3-cd]piren

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Dibenzo[a,h]antracen

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Benzo[g,h,i]perylen

0

0,9

3,6

5,4

7,2

Wzorzec wewnętrzny [μg/ml]

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Wzorzec kontrolny [μg/ml]

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Rys. 1. Przykładowy chromatogram uzyskany dla roztworu kalibracyjnego „d’’ i czasów retencji z zakresu od 26 min. do 39
min
Fig. 1. Example of chromatogram obtained for the calibration solution ”d” and retention times between 26 min and 39 min
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Rys. 2. Przykładowy chromatogram uzyskany dla roztworu kalibracyjnego „d’’ i czasów retencji z zakresu od 39 min. do 54
min
Fig. 2. Example of chromatogram obtained for the calibration solution ”d” and retention times between 39 min and 54 min
Tablica 4. Pola powierzchni pików dla roztworów kalibracyjnych
Table 4. Peak areas for calibration solutions
Roztwór

Składnik

a

b

c

d

e

Naftalen

0

56431

273608

461407

585007

Acenaftylen

0

208989

1312816

2213907

3048828

Acenaften

0

134497

855637

1442929

2038633

Fluoren

0

200565

947078

1597133

2254565

Fenantren

0

216740

1432413

2415593

3751360

Antracen

0

151296

1115457

1881084

3085559

Fluoranten

0

164215

1162779

1960887

2760963

Piren

0

166581

1067531

1800263

2874823

Benzo[a]antracen

0

58156

347700

586354

976452

Chryzen

0

98281

630970

1064055

1698057

Benzo[b]fluoranten

0

86365

476007

802730

1191700

Benzo[k]fluoranten

0

85632

476008

819892

1275329

Benzo[a]piren

0

62376

339365

572298

652365

Indeno[1,2,3-cd]piren

0

22310

892400

150493

204275

Dibenzo[a,h]antracen

0

32199

128796

217199

370361

Benzo[g,h,i]perylen

0

42114

290456

489819

780299

Wzorzec wewnętrzny [μg/ml]

94946

98818

117365

125780

130170

Wzorzec kontrolny [μg/ml]

652267

678962

804276

84985

894567

kresów wzorcowych. Przykładowy wykres sporządzony
w układzie współrzędnych:

– oś X – ng analitu wstrzykniętego do chromatografu,
– oś Y – stosunek pola powierzchni analitu do pola powierzchni standardu wewnętrznego,
zamieszczono na rysunku 3. Wysoki współczynnik korelacji – powyżej 0,98 wskazuje, na poprawne przygotowanie programu pomiarowego i roztworów kalibracyjnych.
Opracowanie metody poboru oraz przygotowania
próbki analitycznej. Badania procesu ekstrakcji
WWA z gleb

Rys. 3. Wykres wzorcowy dla naftalenu

W trakcie pobierania, jak i przechowywania próbek
do oznaczeń związków organicznych, głównym problemem jest możliwość strat spowodowana ich parowaniem i migracją do materiału pojemnika. Dlatego też,
ważną rolę odgrywał zarówno odpowiedni dobór miej-
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Tablica 5. Zawartość WWA w badanych próbkach gleb
Table 5. PAH content in the examined soil samples
P1
[mg/kg]

P2
[mg/kg]

P3
[mg/kg]

P4
[mg/kg]

P5
[mg/kg]

P6
[mg/kg]

Naftalen

9·10-5

0,002

0,002

0,003

0,001

Acenaftylen

0,09

0,0002

0,0003

0,0003

5·10

Acenaften

0,11

0,0003

0,001

0,0004

9 ·10-5

0,0002

0,0001

0,0003

0,001

0,0004

0,0001

0,0003

Fenantren

1,8

0,004

0,02

0,005

0,001

0,06

Antracen

0,4

0,001

0,003

0,0007

0,000

0,001

Fluoranten

5,9

0,01

0,04

0,007

0,002

0,02

Piren

4,7

0,005

0,03

0,006

0,001

0,01

Benzo[a]antracen

2,6

0,002

0,03

0,0006

0,0003

0,01

Fluoren

Chryzen

-5

0,001
0,0001

1,6

0,003

0,03

0,003

0,001

0,01

Benzo[b]fluoranten

0,002

1·10-5

1·10-5

8 ·10-5

6 ·10-5

0,01

Benzo[k]fluoranten

0,002

1·10-5

1·10

-5

0,01

Benzo[a]piren

0,002

1·10-5

1·10-5

0,0005

4 ·10-5

0,01

Indeno[1,2,3-cd]piren

0,5

0,0003

0,001

0,0001

0,0002

3 ·10-6

Dibenzo[a,h]antracen

4,2

0,002

0,02

0,0002

0,0005

8 ·10-7

Benzo[ghi]perylen

2,1

0,001

0,01

0,0002

0,0003

2 ·10

SUMA WWA [mg/kg]

24,0

0,03

0,19

0,03

0,01

0,14

sca poboru próbek jak i wybór pojemników, w których
były one przechowywane.
Opracowując metodykę pobierania i przechowywania próbek posłużono się normami PN-ISO 10381-1,
PN-ISO 10381-2 i PN-ISO 10381. W celu wyizolowania
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
z matrycy próbki, w Laboratorium Analiz Chemicznych
wykorzystano proces ekstrakcji za pomocą rozpuszczalnika, wspomagany ultradźwiękami. Proces ten polegał
na poddawaniu 5 gramowej próbki gleby, umieszczonej
w określonym rozpuszczalniku organicznym, działaniu
fal ultradźwiękowych. Prowadzono go przez 30 minut,
następnie otrzymany ekstrakt oddzielano od próbki gleby przez odwirowanie w wirówce laboratoryjnej
przy 3000 obr/min przez określony czas. Oddzielony
ekstrakt oczyszczano na kolumienkach SPE w układzie
próżniowym. Związki zaadsorbowane na kolumience
wymywano do fiolki o objętości 2 ml odpowiednio dobranym rozpuszczalnikiem. Ekstrakt zatężano w strumieniu azotu, a w ostatnim etapie dodawano roztworu
wzorca wewnętrznego (Syringe Standard) i kierowano
do oznaczenia ilościowego.
W pierwszym etapie, badania procesu ekstrakcji prowadzono na próbkach syntetycznych – 5 g wyprażonego piasku z dodatkiem 400 μl wzorcowej mieszaniny
WWA i 200 μl wzorca wewnętrznego, zawierającego
deuterowane związki acenaftenu, chryzenu, 1,4-dichlorobenzenu, naftalenu, perylenu i fenantrenu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów, ustalono prowadzenie ekstrakcji w dwóch cyklach po 30 min, za
każdym razem nową porcją rozpuszczalnika, za który
wybrano 2-propanol. Szybkość odwirowania pozostawiono bez zmian, natomiast czas ustalono na 10 minut.
Do oczyszczania zastosowano kolumienkę SPE z oktadecylową fazą stacjonarną, kondycjonowaną 3 ml 2-propanolu i 3 ml mieszaniny propanolu z wodą. Oznaczane
związki eluowano z kolumny dwoma porcjami dichlorometanu po 500 μl każda. Ekstrakt zatężano do objętości
około 100 μl w strumieniu azotu. Dla kontroli procesu
ekstrakcji, do badanej próbki przed ekstrakcją wprowadzano dodatek 200 μl wzorca kontrolnego.

-5

8 ·10

-5

6 ·10

-6

Wyniki i ich dyskusja
W oparciu o opracowaną metodykę (analizy i ekstrakcji) przeprowadzono identyfikację i oznaczenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w próbkach gleb pobranych z terenów przemysłowych.
Stwierdzono obecność wymienionych substancji.
Określono sumę stężeń WWA – w 5 próbkach na poziomie dopuszczalnym, natomiast dla gleby pochodzącej
z terenu położonego przy dawnej Hucie Bobrek stwierdzono dwudziestokrotne przekroczenie dopuszczalnego
stężenia (tablica 5). Oszacowano, że granica wykrywalności wynosi około 7 do 80 fg substancji. W tablicy 5
przyjęto następujące oznakowania:
– P1 (Grupa B) – gleba z terenu położonego przy Hucie
Bobrek,
– P2 (Grupa B) – gleba z terenu lasu położonego przy
Hucie Tlenku Cynku „Bolesław” w Bukownie,
– P3 (Grupa B) – gleba z terenu łąki położonej w sąsiedztwie Elektrociepłowni Zabrze,
– P4 (Grupa C) – gleba pobrana z terenu położonego
przy kominie Huty Tlenku Cynku „Bolesław” w Bukownie,
– P5 (Grupa B) – gleba z terenu łąki położonej przy
Hucie Tlenku Cynku „Bolesław” w Bukownie,
– P6 (Grupa B) – gleba pobrana z terenów położonych
w sąsiedztwie dawnej Huty Zabrze.
Podsumowanie
Przeprowadzono cykl badań zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W ich
wyniku wyznaczono widma masowe oraz dobrano odpowiednie warunki rozdziału chromatograficznego badanych związków.
Na bazie roztworów wzorcowych wyznaczono wykresy analityczne dla oznaczania zawartości grupy 16
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
w roztworach dichlorometanowych. Opracowano metodę ekstrakcji WWA z zastosowaniem ultradźwięków
oraz zaadoptowano, do oczyszczania uzyskanego eks-
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traktu, technikę SPE (Solid Phase Extraction). Przeprowadzono próby z użyciem próbek syntetycznych.
Odzysk WWA wahał się w granicach 87–90%.
W oparciu o opracowaną metodykę (analizy i ekstrakcji) przeprowadzono oznaczania zawartości WWA
w próbkach gleby. Stwierdzono obecność wymienionych
substancji. W jednej z próbek zaobserwowano przekroczenie ich dopuszczalnego stężenia.

Andrzej Wrożyna, Roman Kuziak,
Valeriy Pidvysots’kyy, Władysław Zalecki

Matematyczne modelowanie
galvannealingu blach karoseryjnych w linii
cynkowania zanurzeniowego
Celem pracy było opracowanie metody matematycznego
modelowania rozwoju powłoki cynkowej podczas galvannealingu w linii ciągłego cynkowania zanurzeniowego.
Przeprowadzono badania wpływu szybkości nagrzewania
oraz czasu wygrzewania na strukturę powłok i zawartość
żelaza w powłokach na stali DX54D. Opracowano model
umożliwiający określenie wzrostu zawartości żelaza w powłoce dla dowolnego przebiegu galvannealingu lub optymalizację czasu trwania wskazanego etapu procesu.

Mathematical modelling of car body sheet
galvannealing in hot-dip zinc plating line
The purpose of the paper was to work out a method for
mathematical modelling of zinc coating development during galvannealing in the continuous hot-dip zinc plating
line. The investigations of impact of the heating rate and
soaking time on the structure of coatings and iron content
in coatings on DX54D steel were carried out. The model for
determination of the iron content increase in the coating for
any course of galvannealing or optimisation of duration of
the process stage indicated was developed.

Wstęp
Celem pracy było opracowanie metodyki modelowania matematycznego powstawania powłoki z fazami
z układu równowagi fazowej Fe-Zn w procesie galvannealingu w linii cynkowania zanurzeniowego. W modelu uwzględniono wpływ temperatury i czasu wyżarzania oraz rodzaju powlekanej stali, kąpieli cynkowej
i masy powłoki na kinetykę wzrostu zawartości żelaza
w powłokach cynkowych.
Obserwowany wzrost zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym blach stalowych z powłokami cynkowymi
(złożonymi z faz z układu Fe-Zn) uzyskiwanych w procesie galvannealingu wynika z ich wyższej spawalności,
łatwości nanoszenia lakieru i bardzo dobrej odporności
korozyjnej w porównaniu z powłokami z cynku uzyskanymi bezpośrednio z cynkowania ogniowego. Jednak
istotną wadą powłok Fe-Zn jest ich pękanie i łuszczenie w czasie tłoczenia wyrobów z powlekanych blach.
Za główną przyczynę tego zjawiska uznaje się powstawanie w czasie wyżarzania bogatych w żelazo, twardych i kruchych faz Γ1, Γ2 i δ. Dlatego za podstawowy
wskaźnik świadczący o odporności powłoki na łuszczenie uznawana jest całkowita zawartość żelaza. Opracowana metoda modelowania matematycznego umożliwia przewidywanie wzrostu ilości żelaza w powłoce
dla przebiegu procesu galvannealingu zdefiniowanego
przez użytkownika programu, a także dopasowanie

czasu trwania etapu wskazanego przez użytkownika
tak, aby uzyskać pożądaną zawartość żelaza.
Metoda opiera się na modelu opisanym w pracy [1],
zgodnie z którym przyrost zawartości żelaza w czasie
t jest proporcjonalny do różnicy pomiędzy zawartością
żelaza w stanie nasycenia WS dla założonej temperatury i zawartością bieżącą W:
dW k (W - W)
=
S
dt

(1)

Dlatego – zakładając, że dla czasu t = 0 s, W = W0
– zawartość żelaza w powłoce w czasie wyżarzania
izotermicznego można opisać funkcją ekspotencjalną
o równaniu:
W = W0 + (WS - W0)( 1 - exp (- kt))

(2)

Wykorzystany model w dokładny sposób opisuje
zmiany zawartości żelaza w powłoce dla różnego składu chemicznego powlekanej stali, różnej zawartości
aluminium w kąpieli cynkowej i masy nanoszonej powłoki [1, 2].
Przy znanym przebiegu zmian wartości parametrów k oraz WS w funkcji temperatury, możliwe jest na
podstawie równania (2) obliczenie zawartości żelaza
w powłoce wyżarzanej nieizotermicznie. W artykule [1]
wskazano metodę określenia poszukiwanej zawartości
żelaza Wx w powłoce wyżarzanej w czasie od t = 0 do tf
poprzez rozwiązanie dla T(t) całki o postaci:
t = tf

#
t=0

k^T (t)h dt
=1
WS ^T (t)h - W0
e
o
WS ^T (t)h - Wx

(3)

W opracowanej metodzie modelowania wykorzystano
możliwości programowania do stworzenia procedury
obliczającej wzrost zawartości żelaza zgodnie z zasadą
addytywności – traktując ciągłą zmianę temperatury
w czasie jako superpozycję etapów wygrzewania izotermicznego. Ostateczna ilość żelaza w powłoce jest równa
sumie przyrostów zawartości Fe w kolejnych etapach
wygrzewania. Zastosowanie procedury przyspiesza
obliczenia, umożliwia modelowanie przy złożonym
przebiegu zmian temperatury w czasie, pozwala na
modyfikację wartości parametrów procesu w kolejnych
obliczeniach oraz – po rozbudowie kodu – da możliwość
wyznaczania okien technologicznych dla procesu galvannealingu.
W pracy przeprowadzono także badania laboratoryjne, których celem było określenie wpływu szybkości
nagrzewania i czasu wygrzewania na zawartość żelaza
i strukturę powłok Fe-Zn na stali DX54D oraz opracowanie metodyki wyznaczania wartości parametrów
k oraz WS do matematycznego modelowania galvannealingu. Jako źródło danych wejściowych do modelowania procesu dla innych stali wykorzystano dane literaturowe.
Materiał, zakres i metodyka badań
W doświadczeniach zastosowano blachę o grubości 1,2 mm ze stali DX54D o składzie chemicznym
(% mas.): C – 0,07, Mn – 0,25, Si – 0,014, P – 0,008,
S – 0,010, Al – 0,035, Cr – 0,011, Ni – 0,02, Fe – reszta. Powłokę uzyskano w wyniku cynkowania ogniowego w kąpieli cynkowej zawierającej 0,029 % mas. Fe
i 0,135 % mas. Al.
Zrealizowano dwa rodzaje eksperymentów fizycznej
symulacji galvannealingu: nagrzewania do zadanej
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Rys. 1. Sposób wprowadzania danych wejściowych oraz prezentacji wyników obliczeń
Fig. 1. Method for entering input data and presentation of calculation results

temperatury (550°C, 600°C, 650°C) ze stałą szybkością
(i bezpośrednim chłodzeniem po osiągnięciu temperatury maksymalnej), wygrzewania w zadanej temperaturze przez ustalony czas. Wszystkie próbki chłodzono
z szybkością 10°C/s. W dalszych badaniach określono
mikrostrukturę, skład chemiczny oraz fazowy uzyskanych powłok.
Do symulacji fizycznej zastosowano symulator Gleeble 3800. Skład fazowy wybranych powłok określono
korzystając z dyfraktometru rentgenowskiego Philips PW 1140. Badania mikrostrukturalne przeprowadzono na zgładach poprzecznych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego Inspect F. Skład
chemiczny powłok określono stosując mikroanalizę
rentgenowską.
Kolejne badania polegały na opracowaniu i weryfikacji metody modelowania galvannealingu. Efektem
końcowym było przygotowanie pliku programu Excel
z kodem procedur napisanych w języku Visual, realizujących obliczenia dla wprowadzanych parametrów procesu. Na postawie danych literaturowych zestawiono
dane dotyczące warunków brzegowych galvannealingu
oraz wartości współczynników k^ t (t)h i Ws ^T (t)h . Przykład wprowadzanych parametrów oraz uzyskanych rezultatów obliczeń przedstawiono na rys. 1. Weryfikację
poprawnego funkcjonowania programu przeprowadzono poprzez wykonanie obliczeń dla doświadczeń opisanych w literaturze i ocenę zgodności wyników.
Wyniki i ich dyskusja
W badaniach stwierdzono występowanie w wyżarzanych powłokach struktur wielofazowych (rys. 2), złożonych z warstw o różnej grubości, których morfologia
odpowiada typom powłok opisanych w literaturze [2,
3]. Zawartość żelaza w powłokach wygrzewanych w założonej temperaturze lub nagrzewanych do tej tempe-

Rys. 2. Przykład mikrostruktury wyżarzanych powłok.
Powłoka nagrzewana do temperatury 600°C w czasie 30 s
i chłodzona z szybkością 10°C/s
Fig. 2. Example of the microstructure of annealed coatings.
Coating heated up to 600°C for 30 s and cooled at 10°C/s

ratury rośnie wraz ze zwiększeniem wartości założonej
temperatury oraz czasu grzania. Zgodnie z wynikami
analizy fazowej wzrostowi zawartości żelaza towarzyszy zanik faz η, ζ, δ i powstawanie bogatych w żelazo
faz: Γ i Γ’.
W opracowanej metodzie modelowania prawidłowe
wyniki uzyskano w symulacji wygrzewania izotermicznego. Natomiast duże rozbieżności między wynikami
modelowania i doświadczeń występują przy nagrzewaniu z temperatury pokojowej do założonej temperatury z późniejszym natychmiastowym chłodzeniem

Tablica 1. Porównanie określonych w wyniku modelowania i doświadczalnie [2] wartości czasów wygrzewania τI lub nagrzewania τH do założonej temperatury T koniecznych do uzyskania danej zawartości żelaza w powłoce na stali IF [2]
Table 1. Comparison of soaking times τI or heating times τH determined by modelling and experimentally [2] to the assumed
temperature T necessary to obtain the given iron content in coating on IF steel [2]
τI (T, 10 % mas.)

τI (T, 11 % mas.)

τH (T, 10 % mas.)

[2]

Obliczenia

[2]

Obliczenia

[2]

36,6

37,38

46

46,92

48,8

500

12

13,30

16

17,53

26,2

240,23

34,8

308,13

525

5,6

7,53

8

9,89

12

113,54

17,2

146,48

550

5,4

9,93

9

12,87

6,4

72,66

10,4

91,99

Temperatura, °C
475

Obliczenia

τH (T, 11 % mas.)
[2]

Obliczenia

58,8
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(tabl. 1). Prawdopodobną przyczyną jest zastosowane
uproszczenie, że w temperaturze mniejszej niż 425°C
współczynniki charakteryzujące w równaniach (1) i (2)
wzrost zawartości żelaza w powłoce przyjmują wartość
k = 0, WS = 0. Stąd znaczne różnice między rezultatami
obliczeń i danych literaturowych w przypadku obróbki powłok, gdzie w cyklach cieplnych występuje duży
udział temperatury o wartości niższej od 425°C. Zatem,
aby zwiększyć dokładność obliczeń należy w dalszych
pracach określić przebieg zmian wartości współczynników k i WS w zakresie do 425°C.
Wnioski / Podsumowanie
Wyniki zrealizowanych badań oraz przeprowadzonych obliczeń uprawniają do sformułowania następujących wniosków:
– w powłokach próbek nagrzewanych do temperatury
550°C, 600°C i 650°C zawartość żelaza mieści się
w przedziale 9÷13% mas., a ich skład fazowy i struktura są charakterystyczne dla powłoki typu 1
– zaobserwowano różnice w stopniu rozwoju struktury
powłok nagrzewanych do różnych temperatur wygrzewania – między innymi wzrost grubości warstwy
zbudowanej prawdopodobnie z fazy faz Γ i Γ‘ z około
1 μm do około 3 μm wraz ze wzrostem temperatury
docelowej
– struktura powłok wygrzewanych izotermicznie jest
charakterystyczna dla powłoki cynkowej typu 2; analiza składu fazowego potwierdza obecność faz δ i Γ‘
– z rezultatów przeprowadzonej weryfikacji wynika, że
opracowana metoda matematycznego modelowania
wyżarzania powłok cynkowych umożliwia uzyskanie
poprawnych wyników w warunkach wyżarzania izotermicznego
– duże rozbieżności z danymi literaturowymi występują dla modelowania nagrzewania powłok z temperatury pokojowej do temperatury wygrzewania
– najbardziej prawdopodobną i istotną przyczyną niezgodności jest zastosowane uproszczenie, że współczynniki opisujące wzrost zawartości żelaza w powłoce przyjmują wartość k = 0 i WS = 0 dla temperatury
poniżej 425°C
– wzrost dokładności modelu będzie możliwy dzięki
ustaleniu w dalszych pracach badawczych wartości
współczynników k i WS w zakresie do 425°C
Opracowana metoda modelowania rozwoju powłoki
Fe-Zn w procesie galvannealingu może być stosowana
jako jedno z narzędzi optymalizacji procesu technologicznego wytwarzania powłok cynkowych. Jej dalszy
rozwój i poprawność wyników jest jednak uzależniona
od uzupełnienia bazy danych wejściowych w ramach
współpracy z zainteresowanymi zakładami przemysłowymi.
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Wdrożenie programu ProCAST
3D do prowadzenia symulacji
numerycznej ciągłego odlewania stali
w oparciu o parametry technologiczne
przemysłowych urządzeń COS
Celem pracy było opracowanie metodyki przygotowania
i zdefiniowania danych wejściowych, przeprowadzenia symulacji oraz analizy wyników modelowania numerycznego
ciągłego odlewania stali z wykorzystaniem programu ProCAST 3D [1]. Symulację numeryczną ciągłego odlewania
stali przeprowadzono w oparciu o dane techniczno technologiczne rzeczywistego urządzenia COS. Do zdefiniowania
warunków jednoznaczności wykorzystano parametry technologiczne opracowane na podstawie rzeczywistego wytopu
przemysłowego.

Implementation of ProCAST 3D software
for performing numerical simulation of continuous
casting of steel based on technological parameters
of industrial continuous casting machines
The purpose of the work was to develop methodology for
preparation and definition of input data, performing the
simulation and analysis of results of numerical modelling
of continuous casting of steel with ProCAST 3D software
[1]. The numerical simulation of continuous casting of steel
was performed based on technical and technological data
of the real continuous casting machine. For definition of
the uniqueness conditions, the technological parameters
developed based on a real industrial heat were used.

Wstęp
Program ProCAST jest programem wykorzystującym metodę elementów skończonych (MES). Możliwości obliczeniowe programu obejmują modelowanie
przepływu ciepła, w połączeniu z promieniowaniem,
przepływu cieczy z wypełnianiem formy oraz naprężenia jak również prognozowanie rozwoju mikrostruktury i porowatości.
W ramach pracy, na podstawie przeprowadzonej
symulacji numerycznej, opracowano metodykę przygotowania danych wejściowych, sposób definiowania
warunków jednoznaczności oraz funkcje użytkownika
umożliwiające symulację numeryczną ciągłego odlewania stali na urządzeniach łukowych (na podstawie parametrów różnych obiektów przemysłowych).
Materiał, zakres i metodyka badań
Zakres badań zrealizowanych w ramach niniejszej
pracy obejmował:
– opracowanie procedur przygotowania danych,
– opracowanie sposobów definiowania warunków jednoznaczności na potrzeby programów 3D,
– przygotowanie funkcji użytkownika umożliwiających
symulację numeryczną ciągłego odlewania stali na
urządzeniach łukowych,
oraz
– opracowanie założeń symulacji numerycznej ciągłego odlewania stali w oparciu o parametry techniczno technologiczne urządzenia COS zainstalowanego
w jednej z polskich hut,
– przedstawienie możliwości wizualizacji i analizy uzyskanych wyników symulacji numerycznej przeprowadzonej z wykorzystaniem programu ProCAST 3D.
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Wyniki i ich dyskusja
Wersja programu ProCAST 3D, która jest w posiadaniu Instytutu Metalurgii Żelaza, składa się z modułów
umożliwiających symulację:
– przepływu ciepła w fazie ciekłej i stałej (przewodzenie, konwekcja swobodna i wymuszona, promieniowanie),
– wymiany ciepła między różnymi ośrodkami,
– swobodnego i wymuszonego ruchu fazy ciekłej,
– ruchu fazy stałej,
– stanu naprężeń (tylko w czasie odlewania na urządzeniach pionowych lub poziomych).
Ponadto program daje możliwość rozwiązywania zadań odwrotnych w zakresie przewodzenia i wymiany
ciepła, umożliwiających wyznaczanie nieznanych wartości parametrów termofizycznych lub warunków wymiany ciepła na podstawie historii zmian temperatury
w analizowanych obiektach.
Na rys. 1 w sposób schematyczny przedstawiono
strukturę programu ProCAST wraz z przepływem danych wejściowych i wyników symulacji.
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– wyniki pomiarów temperatury na powierzchni pasma w celu umożliwienia weryfikacji obliczeń,
– sprecyzowany cel symulacji numerycznej.
Na podstawie schematu urządzenia COS oraz danych
technicznych, z wykorzystaniem programu SolidWorks
zostaje przygotowany uproszczony model urządzenia,
który w kolejnych etapach posłuży do zdefiniowania
warunków brzegowych. Opracowany model graficzny (3D) jest uproszczeniem rzeczywistego urządzenia
COS w skali 1:1, zawierającym tylko podstawowe dane
i główne elementy, takie jak:
– długość i promień łuku urządzenia COS (jeżeli jest to
urządzenie łukowe),
– format wlewka (wymiary przekroju poprzecznego),
– długość krystalizatora,
– długość obszaru roboczego krystalizatora,
– średnica i głębokość zanurzenia wylewu zanurzanego,
– długości poszczególnych stref układu chłodzenia
wtórnego,

Rys. 2. Model urządzenia COS zastosowany w obliczeniach
wstępnych
Rys. 1. Struktura programu ProCAST [2]

Fig. 2. Model of continuous casting machine used in preliminary calculations

Fig. 1. Structure of ProCAST software [2]

Przeprowadzenie obliczeń numerycznych wymaga
zdefiniowania danych wejściowych i początkowych, na
podstawie których opracowane zostaną warunki symulacji. Wprowadzane dane w kolejnych krokach zapisywane są w dedykowanych plikach, wczytywanych
przez poszczególne moduły programu.
W przypadku symulacji procesu ciągłego odlewania
stali konieczne jest przygotowanie i zdefiniowanie następujących parametrów:
– schemat urządzenia COS – w celu przygotowania
modelu do obliczeń,
– skład chemiczny stali niezbędny do wyznaczenia parametrów termofizycznych danego gatunku,
– temperatura i prędkość odlewania stali na urządzeniu COS,
– warunki chłodzenia pierwotnego i wtórnego (przepływ wody w krystalizatorze i w strefie chłodzenia
wtórnego),
– charakterystyka modyfikacji zastosowanych w procesie odlewania (np. dodatkowe chłodzenie),
– wymiary przekroju poprzecznego wlewka,

Rys. 3. Schemat definiowania warunków początkowych i
brzegowych [2]
Fig. 3. Diagram for definition of the initial and boundary
conditions [2]
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a)

b)

c)

Rys. 4. Rozkład temperatury (a, b) i udziału fazy stałej (c) na powierzchni i przekroju poprzecznym wlewka ciągłego uzyskany na podstawie symulacji numerycznej przeprowadzonej z wykorzystaniem programu ProCAST 3D
Fig. 4. Distribution of temperature (a, b) and solid phase fracture (c) over the surface and cross-section of concast slab obtained from numerical simulation performed with ProCAST 3D software
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– rozmieszczenie dysz w poszczególnych strefach układu chłodzenia,
– długość metalurgiczna urządzenia COS.
Przygotowany model (rys. 2) zapisany został w pliku (np. z rozszerzeniem *.igs lub *.stl). Po wczytaniu
rysunku, poprzez moduł MeshCAST, do programu ProCAST, w kolejnych krokach przygotowano siatkę MES
i odpowiednio przypisano i zdefiniowano warunki brzegowe.
Do zdefiniowania warunków początkowych i brzegowych stosowany jest moduł PreCAST. W chwili uruchomienia automatycznie wczytywany jest (przygotowany
wcześniej) plik z modelem i wygenerowaną siatką objętościową MES o rozszerzeniu prefix.mesh.
Następnie w kolejnych krokach definiowane są założenia symulacji, zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 3.
W ramach pracy, bazując na przygotowanych założeniach (zgodnie z przedstawionym powyżej opisem),
przygotowano i przeprowadzono symulację numeryczną ciągłego odlewania stali w oparciu o dane techniczne i technologiczne urządzenia COS. Symulacja obejmowała modelowanie zmian temperatury oraz udziału
fazy stałej (rys. 4). Do wizualizacji i analizy wyników
symulacji numerycznej wykorzystywany jest program
VisualCAST, uruchamiany z Menadżera programu
ProCAST.
Wykorzystując dowolny przekrój pasma, wzdłużny
lub poprzeczny, można przeprowadzić bardziej szczegółową analizę zmian temperatury czy też udziału fazy
stałej. Rysunek 4b przedstawia rozkład temperatury
na przekroju poprzecznym pasma wraz ze szczegółową analizą. Zawiera on wykres zmian temperatury
wzdłuż przykładowej linii poprowadzonej na przekroju
poprzecznym pasma.
Wnioski
W wyniku realizacji niniejszej pracy wykonano następujące czynności:
– opracowano metodykę przygotowania modelu 3D na
potrzeby programu ProCAST,
– opracowano metodykę przygotowywania i definiowania warunków jednoznaczności,
– opracowano funkcje użytkownika umożliwiające,
z wykorzystaniem programu ProCAST 3D, symulację numeryczną ciągłego odlewania stali na urządzeniach łukowych,
– w oparciu o opracowaną metodykę, zdefiniowano założenia do symulacji numerycznej procesu COS,
– przeprowadzono symulację ciągłego odlewania stali
z wykorzystaniem parametrów techniczno-technologicznych urządzenia zainstalowanego w Ferrostalu
Łabędy,
– dokonano analizy uzyskanych wyników symulacji
numerycznej pod kątem określenia możliwości programu VisualCAST, służącego do wizualizacji wyników obliczeń.
Na podstawie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji pracy można stwierdzić, że:
– uzyskanie możliwości prowadzenia symulacji numerycznej 3D w znacznym stopniu zwiększyło zakres
stosowania oprogramowania w pracach realizowanych w Instytucie, szczególnie w przypadku analizy
przepływów,
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– dzięki zastosowaniu trzeciego wymiaru wyeliminowano wiele uproszczeń koniecznych do stosowania
w poprzednim modelu tj. Calcosoft 2D.
LITERATURA
1. http://www.esi-group.com/products/casting/procast
2. ProCAST user manual, version 2009.1, materiał niepublikowany
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Optymalizacja parametrów starzenia
po zgniocie na zimno stali maraging
oraz zbadanie dynamicznych właściwości
mechanicznych stali na korpusy
wytwarzane metodą zgniatania
obrotowego na zimno
W pracy wykonano kompleksowe badania mające na celu
optymalizację parametrów starzenia po zgniataniu obrotowym na zimno stali maraging N18K9M5Ts i N18K12M4Ts
oraz zbadano dynamiczne właściwości mechaniczne stali
stosowanych na korpusy wytwarzane metodą zgniatania
obrotowego na zimno, tj. stali maraging i 15HGMV).

Optimisation of ageing parameters cold strain
of maraging steel and investigation of dynamic
mechanical properties of steel for bodies
manufactured by flow forming
In this work, comprehensive examinations were performed in order to optimise the ageing parameters cold
strain of N18K9M5Ts and N18K12M4Ts maraging steel
and dynamic mechanical properties of steels used for
bodies manufactured by flow forming, i.e. maraging and
15HGMV steel, were investigated.

Wstęp
Rozwój materiałów stosowanych na korpusy silników
zmierza w kierunku opracowania stali o coraz wyższych
właściwościach wytrzymałościowych przy zachowaniu
wymaganej plastyczności i odporności na pękanie oraz
charakteryzujących się dobrymi właściwościami technologicznymi. Korpusy uzyskują końcowe właściwości
użytkowe po zgniataniu obrotowym na zimno (stal
15HGMV obrobiona cieplnie) lub po procesie starzenia
następującym bezpośrednio po zgniataniu obrotowym
na zimno (stale maraging). Ze względu na specyficzne warunki eksploatacji tych wyrobów konieczne jest
przeprowadzenie szczegółowych badań właściwości
tych stali, określanych zarówno w standardowej statycznej próbie rozciągania, jak i m.in. dynamicznych
właściwości mechanicznych, które określają zachowanie się materiału w warunkach dużych i dynamicznych
naprężeń wywołujących odkształcenie z bardzo wysoką
szybkością (rzędu 5·103 s-1).
Celem pracy była optymalizacja parametrów starzenia dwóch gatunków stali maraging N18K9M5Ts
i N18K12M4Ts po zgniataniu obrotowym na zimno
oraz wyznaczenie dynamicznych właściwości mechanicznych tych stali i stali 15HGMV.
Zakres głównych badań w pracy obejmował:
– wyznaczenie z zastosowaniem symulatora Gleeble
krzywych płynięcia stali maraging N18K12M4Ts
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w zakresie przeróbki plastycznej na zimno (temperatury od 20 do 400°C, przy dwóch szybkościach odkształcenia);
badania struktury stali po zgniataniu obrotowym
i po starzeniu;
badania właściwości mechanicznych w statycznej
próbie rozciągania;
badania dynamicznych właściwości mechanicznych
metodą Taylora oraz metodą elektromagnetycznego
rozszerzania pierścieni z dużymi szybkościami (WAT
Warszawa);
badania mikroskopowe wtrąceń niemetalicznych,
wydzieleń i segregacji pierwiastków i ich wpływu na
właściwości materiału.

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiałem do badań były nieznormalizowane gatunki stali, będące w fazie optymalizacji w IMŻ: gatunki 15HGMV do ulepszania cieplnego oraz dwa gatunki
stali maraging w odmianie superczystej N18K9M5Ts
(MS300) i N18K12M4Ts (MS350).
Symulacja fizyczna odkształcania stali maraging
z zastosowaniem urządzenia Gleeble 3800
Krzywe płynięcia plastycznego w zakresie temperatur 20–400°C wyznaczono za pomocą symulatora
procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Do badań
zastosowano próbki osiowosymetryczne o wymiarach
φ6×8 mm. Parametry eksperymentów ściskania z zastosowaniem symulatora Gleeble były następujące:
– temperatura nagrzewania – Td
– prędkość nagrzewania: 10°C/s
– czas wygrzewania przed odkształceniem: 30 s
Wyniki eksperymentów ściskania w postaci krzywych płynięcia σ−ε zamieszczono na rys. 1. Charakter
krzywych umocnienia wynika z rozkładu rzeczywistej
temperatury w objętości próbki w trakcie odkształcenia oraz z występowania podczas odkształcenia procesu wydzielania intensyfikowanego zarówno wzrostem
temperatury jak i odkształceniem. Niższe naprężenie
płynięcia plastycznego dla próbek odkształcanych
w temperaturze 300°C w porównaniu z próbkami ściskanymi w temperaturze 400°C wskazuje na znaczący
udział procesu umocnienia wydzieleniowego w trakcie
nagrzewania, wygrzewania przed odkształceniem, odkształcenia i chłodzenia w pobliżu 400°C.

Rys. 1. Krzywe płynięcia plastycznego stali N18K12M4Ts
w temperaturach 20, 100, 200, 300 i 400°C dla prędkości odkształcenia 1 s-1
Fig. 1. Plastic flow curve for N18K12M4Ts steel at 20, 100,
200, 300 and 400°C at deformation rate of 1 s-1
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Wpływ parametrów starzenia na strukturę
i twardość stali na korpusy w różnych stanach
strukturalnych przed starzeniem
Wpływ przesycania na wielkość ziarna austenitu
w stali N18K9M5Ts

Próbki do badań ze stali maraging N18K9M5Ts
poddano wstępnej obróbce cieplnej, polegającej na wygrzewaniu w temperaturze 950°C w czasie 30 minut
w celu zapewnienia zbliżonego stanu wyjściowego do
dalszych eksperymentów. Przesycanie przeprowadzono w temperaturach 800, 820, 840, 850, 860, 880, 900,
920 i 950°C wytrzymując w danej temperaturze przez
30 minut. Dodatkowo wielkość ziarna analizowano na
próbkach wygrzewanych w wybranych temperaturach
820 i 850°C przez 10, 20, 30 i 40 minut. Materiał po
wygrzewaniu przesycano, chłodząc swobodnie w powietrzu. Próbki poddano następnie starzeniu w temperaturze 480°C w czasie 3 godzin, co pozwoliło ujawnić granice ziarn byłego austenitu. Pomiary wielkości
ziarna wykonano z zastosowaniem analizatora obrazu
LUCIA. Przykładową strukturę na przekroju wzdłużnym próbki w stanie wyjściowym, po wygrzewaniu
w temperaturze 950°C przez 30 minut, przedstawiono
na rys. 2.
a)

b)

Rys. 2. Granice ziarn byłego austenitu w stali N18K9M5Ts
w stanie wyjściowym po wygrzewaniu w temperaturze
950°C/30 min i starzeniu w 480°C przez 3 godz. – średnica
równoważna 28 μm, (a) pow. 500× i (b) 1000×
Fig. 2. Former austenite grain boundaries in N18K9M5Ts
steel in initial state after holding at 950°C for 30 min and
ageing at 480°C for 3 hours – equivalent diameter 28 μm, (a)
mag. 500× and (b) 1000×
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Rozkłady statystyczne średniej średnicy równoważnej
ziarna austenitu dla próbek wygrzewanych w temperaturach 800 oraz 920°C mają charakter logarytmicznonormalny Zgodnie z przedstawionymi histogramami
w stali wygrzewanej w temperaturze 800°C ponad 38%
liczby ziarn zawiera się w przedziale wielkości 15÷20
μm, natomiast po wygrzewaniu w temperaturze 920°C
największa liczba ziarn, stanowiąca 24% liczebności,
mieści się w przedziale 20÷25 μm. Utrzymująca się na
zbliżonym poziomie wartość współczynnika zmienności
średniej średnicy równoważnej świadczy o braku selektywnego rozrostu ziarn w trakcie austenityzowania w
całym analizowanym zakresie temperatury oraz wskazuje na jednorodność uzyskanej mikrostruktury.
Wpływ odkształcenia i obróbki cieplnej na twardość
stali N18K12M4Ts

Badania wpływu odkształcenia na strukturę stali
N18K12M4Ts przeprowadzono na korpusach wykonanych metodą zgniatania obrotowego na zimno i obróbki
cieplnej. Wykonano pomiary twardości na powierzchni
zewnętrznej korpusu metodą Rockwella i na przekroju
poprzecznym próbek (wyciętych z korpusu w zaznaczonych obszarach) metodą Vickersa. Schemat korpusu i sposób pobierania próbek do badań twardości
i struktury przedstawiono na rys. 3. Wyższe twardości uzyskano ze wzrostem temperatury starzenia i ze
wzrostem wielkości odkształcenia nadanego podczas
zgniatania obrotowego na zimno. Ze wzrostem temperatury starzenia poziom twardości zostaje osiągnięty
po krótszym czasie starzenia.

Rys. 3. Schemat pobrania próbek do badań wraz z wynikami pomiaru twardości HRC na powierzchni bocznej korpusu
Fig. 3. Diagram of sampling for examinations with results
of HRC hardness measurement on side surface of the
body

Poziom twardości na przekroju poprzecznym ścianki
korpusu ze stali N18K12M4Ts jest wyższy dla mniejszych grubości ścianek, czyli dla większych wartości
odkształceń po zgniataniu obrotowym na zimno. Rozkład twardości na przekroju poprzecznym ścianki korpusu o grubości ścianki 3,8 mm jest jednorodny (obszar
korpusu przed zgniataniem obrotowym). W przekrojach poprzecznych ścianek korpusów o mniejszych
grubościach niż 3,8 mm (2,1 mm i 1,1 mm) twardość
jest najwyższa na powierzchni zewnętrznej (powierzchnia odkształcana przez rolki urządzenia) i jej wartość
nieznacznie spada w kierunku powierzchni wewnętrznej korpusu (powierzchnia od strony trzpienia zgniatarki).
Pomiar dynamicznych właściwości
mechanicznych stali stosowanych na korpusy
Analiza właściwości dynamicznych stali w teście
Taylora

Oszacowanie dynamicznej granicy plastyczności wykonano w WAT na dostarczonych próbkach stali bazując na teorii opracowanej przez G. Taylora. Dzięki tej
teorii jest możliwe określenie dynamicznej granicy pla-
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styczności materiału wyłącznie na podstawie wyników
pomiarów geometrycznych próbki walcowej po jej zderzeniu z twardą, nieodkształcalną tarczą (płytą) oraz
znajomości gęstości materiału walca i prędkości jego
zderzenia z tarczą. Prędkość zderzenia oraz przebieg
procesu odkształcania próbek walcowych rejestrowano
za pomocą szybkiej kamery cyfrowej.
W wyniku analizy zarejestrowanych filmów oraz
kształtów odkształconych próbek ze stali 15HGMV
stwierdzono, że w warunkach udarowego odkształcenia
badana stal charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami plastycznymi. Świadczą o tym duże spęczenia
w czołowej części walca oraz fakt, że próbki nie ulegały
fragmentacji w wyniku zderzenia. Badana stal wykazywała pęknięcia lub widoczne pasma adiabatycznego
ścinania dopiero wówczas, gdy prędkość napędzania
osiągała wartość około 280 m/s. Ostatecznie stwierdzono, że wartość dynamicznej granicy plastyczności wynosząca Y = 1530 MPa jest najbardziej reprezentacyjna
dla stali 15HMGV badanej w warunkach dynamicznego odkształcenia.
Stal maraging N18K9M5Ts w warunkach dynamicznego odkształcenia (średnia szybkość odkształcenia
3 -1
5 ·10 s ) zachowuje się odmiennie w porównaniu ze
stalą 15 HMGV. Przede wszystkim w przyjętych warunkach napędzania, materiał próbki często pękał
generując liczne odłamki. Stal N18K9M5Ts pękała
na wskroś wzdłuż płaszczyzny poślizgu, typowo po kątem około 45° względem osi podłużnej próbki. Ponadto
stwierdzono, że pękanie stali występuje przy stosunkowej małej prędkości zderzenia powyżej 130–135 m/s.
Stwierdzono, że średnia wartość dynamicznej granicy
plastyczności dla stali N18K9M5Ts wynosi około 3150
MPa.
Analiza otrzymanych filmów oraz kształtów odkształconych próbek ze stali N18K12M4Ts pozwala
stwierdzić, że w warunkach udarowego odkształcenia
badana stal charakteryzuje się niskim właściwościami
plastycznymi. Świadczą o tym między innymi to, że
czołowe części próbek deformują się w stosunkowo małym stopniu, a ponadto często pękały, bądź to w wyniku
zbyt dużego obciążenia lub z powodu nieprostopadłego
zderzenia z tarczą. Stal N18K12M4Ts była odkształcana dynamicznie w zakresie prędkości zderzenia od 127
do 173,5 m/s (próbki walcowe bez pęknięć), co odpowiada szacunkowemu zakresowi szybkości odkształcenia
3
3 -1
od 3,29·10 do 3,43·10 s . Dla tego zakresu szybkości
odkształcenia średnia wartość dynamicznej granicy
plastyczności Y liczona dla wszystkich badanych próbek wyniosła 3968 MPa z odchyleniem standardowym
wynoszącym 84 MPa.
Analiza właściwości dynamicznych w teście
pierścieniowym

Wyznaczanie właściwości dynamicznych materiałów
z użyciem metody pierścieniowej polega na rejestracji
radialnego ruchu lub promieniowej prędkości rozciągającego się pierścienia cienkościennego. W pierwszej fazie procesu ekspansji, ścianki pierścienia są przyspieszane do maksymalnej prędkości w stosunkowo krótkim czasie, wynoszącym od kilku do kilkudziesięciu
mikrosekund. Następnie, po zaniku sił wywołujących
przyspieszenie, ruch rozciąganego pierścienia odbywa
się w sposób prawie jednostajnie opóźniony. W tej fazie
ruchu rozciąganego pierścienia na wybrany elementy
pierścienia działa jedynie siła inercji i siły wynikające
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z wytrzymałości materiału pierścienia. Ten etap jest
szczególnie istotny dla poprawności wyznaczenia naprężeń obwodowych. Ostatni etap ekspansji pierścienia
to jego fragmentacja. Moment występowania fragmentacji pierścienia jest zależny przede wszystkim od właściwości plastycznych materiału próbki oraz prędkości
rozciągania.
Test pierścieniowy stali 15HGMV ujawnił, że badana stal charakteryzuje się dobrymi właściwościami
plastycznymi w zastosowanych warunkach dynamicznego odkształcenia. Potwierdza to przebieg ekspansji
promieniowej badanej stali, który jest typowy dla materiałów plastycznych. Materiał pierścienia ulega dużej
deformacji plastycznej, która obejmuje zarówno etap
napędzania (przyspieszania) pierścienia, jak i jego fazę
lotu inercyjnego. Średnia maksymalna prędkość ekspandującego pierścienia ze stali 15HGMV wynosi około
112 m/s, przy czym pękanie pierścieni ma miejsce średnio przy prędkości 95 m/s, co odpowiada szybkość od3 -1
kształcenia wynoszącej 4,83·10 s . Dobre właściwości
plastyczne stali 15HGMV w warunkach testu pierścieniowego ilustrują także wartości wydłużenia w chwili
fragmentacji oraz wydłużenia równomiernego. Wartości tych parametrów wynoszą odpowiednio 15,3 i 9,9%
i są one dużo wyższe w porównaniu z omawianymi stalami maraging.
Przebieg ekspansji pierścieni wykonanych ze stali
N18K9M5Ts różni się znacznie od rozciągania stali
15HGMV. Główna różnica polega na tym, że pierścienie ze stali N18K9M5Ts pękają już w trakcie fazy napędzania tj. zanim osiągną one maksymalną prędkość
promieniowego rozciągania. Obliczone wartości wydłużenia w chwili zerwania (4,6%) oraz wydłużenia równomiernego (3,5%) otrzymane dla stali N18K9M5Ts
świadczą o niskich właściwościach plastycznych badanego materiału w warunkach obciążenia testu pierścieniowego. Wcześniejsze pękanie pierścieni ze stali
N18K9M5Ts powoduje, że fragmentacja pierścieni zachodzi przy niższych prędkościach ekspansji (83 m/s)
niż w przypadku stali 15HGMV (95 m/s). Obliczona
szybkość odkształcenia dla chwili fragmentacji pier3 -1
ścienia wynosi średnio 4,69·10 s i jest ona zbliżona do
3 -1
tej osiągniętej dla stali 15HGMV (4,83·10 s ). Średnia
ilość i długości fragmentów pierścieni wykonanych ze
stali N18K9M5Ts wyniosły odpowiednio 3,3 i 33,3 mm.
Wyniki te mogą świadczyć o tym, że badana stal maraging wykazuje prawdopodobnie małą skłonność do
fragmentacji.
Stal N18K12M4Ts charakteryzuje się jeszcze niższą plastycznością w warunkach testu pierścieniowego niż stal N18K9M5Ts. Fragmentacja pierścieni
z N18K12M4Ts występuje więc po znacznie krótszym
czasie niż wyżej opisane stale. Promień pierścienia
zwiększył się w tym czasie jedynie o 0,43 mm, a prędkość ruchu radialnego pierścienia w chwili zerwania
była równa 60 m/s, co odpowiada szybkości odkształce3 -1
nia – 3,46 · 10 s , która jest niższa w porównaniu wynikami otrzymanymi dla stali 15HGMV i N18K9M5Ts.
Konsekwencją bardzo wczesnego pękania pierścieni
ze stali N18K12M4Ts są niskie wartości parametrów
określających właściwości plastyczne badanej stali, tj.
wydłużenia w chwili zerwania – 2,5% oraz wydłużenia
równomiernego – 2,4%. Pierścienie z N18K12M4Ts pękały na nieco większą ilość fragmentów (średnio – 3,7)
niż stal N18K9M5Ts, a średnia długość fragmentów
była mniejsza i wynosiła 29,6 mm. Mała skłonność stali
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N18K12M4Ts, podobnie jak N18K9M5Ts, do fragmentacji na małe odłamki wydaje się być cechą korzystną
i pożądaną ze względu na przyszłe zastosowanie tych
materiałów.
Podsumowanie
W pracy wykonano kompleksowe badania mające na
celu optymalizację parametrów starzenia po zgniataniu obrotowym na zimno stali maraging N18K9M5Ts
i N18K12M4Ts oraz zbadano dynamiczne właściwości
mechaniczne stali stosowanych na korpusy wytwarzane metodą zgniatania obrotowego na zimno, tj. stali
maraging i 15HGMV).
W wyniku przeprowadzonej w pracy analizy parametrów starzenia i ich wpływu na końcowe właściwości
mechaniczne ustalono optymalne parametry obróbki
cieplnej dla stali N18K12M4Ts i M18K9M5Ts. Wyznaczono wartości granicy plastyczności i wydłużenia
w warunkach dynamicznego odkształcania dla badanych gatunków stali. Przeprowadzone badania umożliwiły jakościową i ilościową ocenę sposobu fragmentacji
tych stali.
Wyniki pracy są wykorzystywane w aktualnie realizowanych projektach (m.in. w projekcie badawczym rozwojowym dotyczącym optymalizacji technologii produkcji
korpusu silnika marszowego) oraz posłużą do przygotowania wniosków na kolejne projekty z zakresu zastosowań stali w ekstremalnych warunkach eksploatacji.
LITERATURA
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Opracowanie półprzemysłowej technologii
wytapiania i odlewania oraz przeróbki
plastycznej na gorąco wysokostopowych
stali z grupy FeMnAl do zastosowania
w LPS
Celem pracy było uściślenie zakresu zmienności parametrów technologii przeróbki plastycznej na gorąco stali
X55MnAl25-5 i określenie wpływu odkształcenia plastycznego na strukturę i właściwości. Na podstawie danych
literaturowych, przeprowadzonych prób kucia oraz wykonanych badań metalograficznych, wytrzymałościowych
i pomiarów twardości opracowano podstawowe parametry
procesu technologicznego odkształcania stali na gorąco.
Wynikiem pracy są założenia do technologii walcowania
w linii LPS.
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Development of semi-industrial technology
for melting and casting as well as hot working
of high-alloy steels of FeMnAl type for use in LPS
The purpose of the work was to specify the variability range of parameters of technology for hot working of
X55MnAl25-5 steel and determine the impact of plastic deformation on structure and properties. Based on literature
data, forging tests, metallographic examinations, strength
tests and hardness measurements the basic processing parameters of hot deformation of steel were developed. The
result of the work is principles of technology for rolling in
LPS line.

Wprowadzenie
Rozwojem nowych materiałów charakteryzujących
się dużą zdolnością do pochłaniania energii jest zainteresowany przemysł samochodowy. Do tej grupy materiałów można zaliczyć między innymi wysokomanganowe stale typu TWIP.
Dotychczasowe badania wskazują, że stale FeMnAl
z efektem TWIP charakteryzują się następującymi
właściwościami:
– małą gęstością wynikającą z dużej zawartość Al,
– dużą wytrzymałością,
– bardzo korzystną plastycznością będącą skutkiem
bliźniakowania (efekt TWIP),
– zdolnością do pochłaniania energii.
Właściwości takie są szczególnie pożądane przy produkcji lekkich konstrukcji o znacznej wytrzymałości.
Odkształcalność stali z grupy stali wielofazowych
z austenitem szczątkowym jest lepsza niż stali konwencjonalnych o tej samej wytrzymałości. Stale austenityczne FeMnAl i FeMnAlC charakteryzują się szczególnie wysoką odkształcalnością i dużą wytrzymałością
oraz znacznie większą zdolnością do pochłaniania energii niż stale konwencjonalne.
Stale, w których występuje efekt TWIP należą do
grupy stali wysokomanganowych. Optymalna zawartość manganu w stalach TWIP wynosi około 20÷35%
masowych, glinu około 3÷5%, zaś węgla i innych pierwiastków w sumie nie przekracza 0,003÷0,6% masowych. W przypadku stali z zawartością Mn od 14,5 do
27% występuje martenzytH z austenitem szczątkowym.
W stalach o zawartości Mn powyżej 27% podczas schładzania do temperatury pokojowej przemiana austenitu
już nie zachodzi [1–5].
Na przeszkodzie szerszego wykorzystania stali
FeMnAl z efektem TWIP stoją trudności związane
z procesami ich wytwarzania i przetwarzania. Rozwój tej grupy stali oraz wdrożenie do produkcji przemysłowej i zastosowanie w charakterze materiałów
konstrukcyjnych są uwarunkowane poprawą ich plastyczności w temperaturze pokojowej i w warunkach
przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej, co można uzyskać poprzez odpowiedni dobór składu chemicznego,
modyfikację mikrostruktury wyjściowej, rozdrobnienie
ziarna oraz zastosowanie odpowiedniej obróbki cieplno-plastycznej gwarantującej optymalne połączenie
właściwości wytrzymałościowych i plastycznych.
Celem pracy było uściślenie zakresu zmienności parametrów technologii przeróbki plastycznej na gorąco
stali FeMnAl z efektem TWIP i określenie wpływu odkształcenia plastycznego na strukturę i właściwości.
Zakres badań obejmuje:
– badania i dobór parametrów technologicznych procesów wytapiania i odlewania,

59

– opracowanie parametrów technologicznych procesu
odkształcania na gorąco wpływających na końcową
strukturę i właściwości mechaniczne, tj.: temperatura, wielkość gniotu, prędkość odkształcenia,
– badania płynięcia materiału podczas odkształcania
na gorąco,
– badania metalograficzne (mikrostruktura),
– wyznaczenie właściwości mechanicznych (wytrzymałość, granica plastyczności, wydłużenie, przewężenie).
Wyniki i ich dyskusja
Opracowana technologia wytapiania, rafinacji i odlewania nowo opracowanego gatunku stali typu TWIP
jest technologią nowatorską, ze względu na skład chemiczny i duży stopień trudności w wykonaniu wytopów
tej stali, spowodowany głównie bardzo wysoką zawartością manganu i glinu, z równocześnie wysokimi wymaganiami dotyczącymi małej zawartości pierwiastków domieszkowych, takich jak fosfor i siarka.
Z przeprowadzonych prób technologicznych polegających na wstępnym przekuciu wlewków o wymiarach
Ø135×230 mm (wlewki odlane w laboratoryjnym próżniowym piecu indukcyjnym typu VSG-50 firmy Balzers)
na  45×45 mm oraz kuciu sześcianów o boku 45 mm
zgodnie z tablicą 1 stwierdzono, że stal austenityczna
typu TWIP przed procesami kształtowania plastycznego musi zostać poddawana homogenizacji w temperaturze 1150°C w czasie 3 h. Stal należy kształtować
w zakresie temperaturowym 900÷1100°C, co wynika z
wykonanych badań odkształcalności (tablica 2), badań
metalograficznych i pomiaru twardości. Stal w wyżej
wymienionym zakresie temperaturowym posiada dobre właściwości plastyczne podczas kształtowania na
gorąco (poniżej tej temperatury stal ulega umacnianiu), dlatego w przypadku spadku temperatury kucia
poniżej 900°C wlewki należy poddawać ponownemu
nagrzaniu do temperatury 1150°C.
Z analizy wartości gniotów obliczonych dla odkształconych sześcianów w określonych temperaturach oraz
przy zadanych maksymalnych odkształceniach wynika,
że wraz ze wzrostem temperatury wzrasta odkształcalność i podatność badanej stali typu TWIP na plastyczne płynięcie. W temperaturze 500°C wartość gniotu
względnego maksymalnego wyniosła 44%, natomiast
w przedziale temperaturowym 1100÷1200°C osiągano
wielkość gniotu w granicach 74÷77%.
Tablica 1. Schemat gniotów w określonych temperaturach
odkształcenia
Table 1. Diagram of drafts at specific deformation temperatures

Wielkości zadane
Lp.

Temperatura
[°C]

Gniot względny
[%]

1

1200

do maks.*

2

1100

20, 30, 40 i do maks.

3

1000

20, 30, 40 i do maks.

4

900

20, 30, 40 i do maks.

5

800

do maks.

*

6

700

do maks.

*

7

600

do maks.*

8

500

do maks.*
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Tablica 2. Wyniki badań z prób technologicznych
Table 2. Examination results obtained from technological tests
Wielkości mierzone
Temperatura

Gniot względny

Temperatura
wnętrza

Temperatura
powierzchni

Siła nacisku

Wysokość
końcowa

Szerokość
maksymalna

°C

%

°C

°C

MN

mm

mm

1200

77

1200

1202

2,7

10,5

108

24

1110

1093

2,5

34

59

34

1110

1093

–

29,5

63

44

1110

1093

2,6

25

66

1100

1000

900

74

1110

1093

2,7

11,5

107

24

1010

1012

–

34

56

33

1010

1012

–

30

63

44

1010

1012

2,7

25

66

72

1010

1012

2,7

12,5

97
57

24

908

914

–

34

33

908

914

–

30

63

41

908

914

2,7

26,5

64

71

908

914

2,7

13

92

800

65

804

798

2,7

15,5

87

700

62

703

691

2,7

17

81

600

53

623

590

2,7

21

75

500

44

557

550

2,7

25

70

Podsumowanie
1. Opracowana technologia wytapiania i rafinacji wysokomanganowej stali austenitycznej typu TWIP w gatunku X55MnAl25-5 w próżniowym piecu indukcyjnym VSG 50, umożliwiła wytopienie stali i odlanie
wlewków o składach chemicznych zgodnych z wymaganiami.
2. Opracowana technologia przeróbki plastycznej na
gorąco stali austenitycznej typu TWIP w gatunku
X55MnAl25-5 dla procesu kucia na prasie i na młocie, została zastosowana do wytworzenia materiału
do badań w postaci prętów kwadratowych 45 mm
i prętów okrągłych ∅15 mm.
3. Próbki poddane badaniom odkształcalności i symulacyjnej obróbce cieplno-plastycznej za pomocą kucia
na prasie wykazują niejednorodność odkształcenia
i mikrostruktury. Najistotniejsze zmiany mikrostrukturalne charakterystyczne dla procesu obróbki
cieplno-plastycznej, które mają wpływ na właściwości mechaniczne stali zachodzą w strefach płynięcia
plastycznego obejmujących środkowe obszary próbek.
4. Największy efekt umocnienia (wzrost twardości stali)
uzyskano w próbkach odkształcanych w temperatuo
rach 500÷700 C wykazujących w strefach płynięcia
mikrostrukturę silnie odkształconego austenitu.
5. Najkorzystniejsze właściwości umożliwiające wykonanie prawidłowej przeróbki plastycznej na zimno
badanej stali uzyskuje się kończąc proces przeróbki plastycznej na gorąco w zakresie temperatury
1100÷900°C. Poniżej temperatury 900°C następuje
proces umocnienia dyslokacyjnego. Umocnienie materiału wzrasta wraz z obniżeniem temperatury odkształcania.
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Symulacja fizyczna i modelowanie
numeryczne procesu ciągłego wyżarzania
blach
W oparciu o dostępne w literaturze modele opracowano
procedury pozwalające obliczyć okres inkubacyjny i postęp
procesów rekrystalizacji. Procedury te (Monte Carlo i Algorytmy Genetyczne) zaimplementowano do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Arkusze obliczeniowe do ilościowej
analizy wyników badań procesów rekrystalizacji obejmują: parametry kinetyczne (model JMAK) i udział składnika
zrekrystalizowanego (ferrytu). Współczynniki występujące
w równaniach modelu opracowano na podstawie przeprowadzonych badań, w tym symulacji fizycznej z użyciem symulatora Gleeble 3800. Opracowano również arkusz, który
pozwala symulować postęp procesu rekrystalizacji w trakcie ciągłego wyżarzania blach.

Physical simulation and numerical modelling
of continuous annealing of steel sheets
In the course of the work, using models known in the literature, calculation procedures were prepared to enable the
incubation period and recrystallization progress during
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continuous annealing to be determined. The ”Monte Carlo”
and ”Genetic algorithm” procedures were implemented into
MsExcel spreadsheets. The calculation sheets enable determination of recrystallization kinetic parameters (JMAK
model) and recrystallized fraction of steel constituent (ferrite). Coefficients in the model equations were determined
using experimental data gained during physical simulation by means of Gleeble 3800 system. Finally, the MsExcel
spreadsheet was developed to enable simulation of recrystallization progress during continuous annealing of steel
sheets.

Wstęp
Od 1999 roku Instytut Metalurgii Żelaza dysponuje
systemem Gleeble 3800, który umożliwia przeprowadzenie symulacji fizycznej ciągłego wyżarzania blach
taśmowych. W okresie jego eksploatacji zespół zdobył
doświadczenie niezbędne do badania materiałów pod
kątem przydatności do tłoczenia, w szczególności realizując badania w zakresie wyżarzania ciągłego blach
na zlecenie partnerów zagranicznych, np. w ramach
współpracy międzynarodowej (stale IF dla motoryzacji).
Motywacją do podjęcia pracy jest konieczność stosowania symulacji numerycznej przemian fazowych
i strukturalnych w projektach badawczych realizowanych obecnie lub w przyszłości w Laboratorium Symulacji Procesów Technologicznych, a także w przygotowywanych obecnie projektach rozwojowych.
Celem pracy było opracowanie procedur obliczeniowych w oparciu o dostępne w literaturze modele
pozwalające przeprowadzić obliczenia okresu inkubacyjnego i postępu procesów rekrystalizacji. Procedury
obliczeniowe zaimplementowano do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Aby zrealizować postawiony cel pracy dokonano
przeglądu literatury pod kątem matematycznego modelowania postępu procesów rekrystalizacji w stalach,
a następnie opracowano stosowne algorytmy i procedury numeryczne, które w końcu zaimplementowano
do arkusza kalkulacyjnego. Opracowany program pozwala symulować przemiany strukturalne (postęp procesów rekrystalizacji) w procesie ciągłego wyżarzania
blach. Arkusze obliczeniowe do ilościowej analizy wyników badań procesów rekrystalizacji obejmują: parametry kinetyczne i udział składnika zrekrystalizowanego
(ferrytu). Współczynniki występujące w równaniach
modelu opracowano na podstawie przeprowadzonych
badań (w tym symulacji fizycznej).
Opis kinetyki rekrystalizacji statycznej
Badania rekrystalizacji statycznej stali odkształcanych na zimno rozpoczynają się zwykle od temperatury 600°C. Uważa się, że temperatura początku rekrystalizacji statycznej mieści się w zakresie 600–612°C,
zależnie od składu chemicznego stali [1]. Kinetykę
rekrystalizacji statycznej stali poddanych odkształceniu plastycznemu zazwyczaj opisuje się najkorzystniej
za pomocą klasycznej teorii zarodkowania i wzrostu,
opracowaną wcześniej dla przemian fazowych (Humphreys and Hatherly 2004) [2]. Przy czym najczęściej
wykorzystywane jest równanie Johnson-Mehl-AvramiKolmogorov (JMAK), które wiąże udział objętości zrekrystalizowanej XV z czasem wyżarzania t w postaci
równania np. [3, 4]:
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m
Xo = 1 - exp 8- ` t j B
x

(1)

gdzie:
m – eksponenta w równaniu JMAK
Wartość współczynnika x w równaniu (1) wyznacza
się następująco [3, 4]:
x = x0 exp c

Q
m
RT

(2)

gdzie:
x0 – stały współczynnik, [s]
-1
Q – energia aktywacji, [J·mol ]
R – stała gazowa, [J/(K·mol)],
T – temperatura, [K].
W pracy [1] autorzy zastosowali równanie JMAK
(15) w warunkach nieizotermicznego wyżarzania, chociaż formalnie równanie JMAK dotyczy warunków
izotermicznych. Problem ten rozwiązuje się stosując
w obliczeniach numerycznych „sekwencję krokową” tj.
dzieląc odcinek nieizotermiczny na dostatecznie dużą
liczbę odcinków izotermicznych o długości dt, przy
każdorazowym aktualizowaniu wartości uzyskanego
udziału fazy zrekrystalizowanej (korzystając z zasady
addytywności).
Najczęściej stosowanym sposobem analizy procesu
rekrystalizacji jest wykorzystanie funkcji JMAK (np.
równanie 16) do opisu kinetyki rekrystalizacji statycznej, przy czym udział fazy zrekrystalizowanej można
określić wzorem [5]:
Xr =

H0 - Hi
H0 - Hmin

(3)

gdzie:
H0 – twardość w stanie po walcowaniu na zimno,
Hmin – najniższa twardość po wyżarzaniu rekrystalizującym,
Hi – twardość próbki nagrzanej do zadanej temperatury.
Pomiar twardości, to tylko jeden z kilku możliwych
parametrów. Zamiast twardości można wybrać np. wytrzymałość na rozciąganie. Przy czym należy pamiętać,
że normalizowanie Xr musi być tak przeprowadzone,
aby wartość Xr mieściła się w przedziale 0–1.
Opracowanie modelu sprowadza się do dopasowania
równania JMAK do punktów doświadczalnych, czyli
znalezienia optymalnych współczynników równania.
Przeprowadzony w ramach niniejszej pracy przegląd
literatury doprowadził do znalezienia różnych publikacji, które przedstawiały różnorodne metody symulacji
zastosowane do przewidywania zamian mikrostruktury oraz stanu materiału w wyniku odkształcenia,
w tym procesu rekrystalizacji. W pracy zaadaptowano
algorytmy optymalizacyjne („Monte Carlo” i „Algorytmy Genetyczne”) zaprezentowane przez Bourga [5].
Materiał i metodyka badań
Przedmiotem badań była stal typu DP, która w ostatnich latach zdobyła szczególne zainteresowanie przemysłu samochodowego. Materiał badań stanowiła
blacha taśmowa ze stali DP o grubości 1,16 mm. Sumaryczny gniot w trakcie walcowania na zimno taśm
wynosił 74%. Skład chemiczny stali zamieszczono w tablicy 1.
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Tablica 1. Składy chemiczne badanych stali typu DP
Table 1. Chemical compositions of DP steels under investigation
Zawartość pierwiastków; % ciężaru
Blacha o grubości 1,16 mm*

C

Mn

Si

P

S

Cr

Mo

V

B

0,13

1,38

0,25

0,016

0,006

0,25

0,087

0,004

0,001

*blacha otrzymana od partnera przemysłowego, w stanie po walcowaniu na zimno. Wyniki badań tej blachy przedstawiono w pracy [6].

Symulacja fizyczna ciągłego wyżarzania blach
taśmowych – badania kinetyki rekrystalizacji
statycznej

Symulację ciągłego wyżarzania przeprowadzono
w Symulatorze Gleeble 3800 wyposażonym w doświadczalny układ umożliwiający kontrolowane nagrzewanie i chłodzenie próbek o wymiarach 260 × 50 × 1,16
mm. Warunki cieplne przeprowadzonych badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Warunki nagrzewania próbek stali DP – wyżarzanie ciągłe
Table 2. Conditions of heating DP steel samples – continuous annealing
Wariant
1
2
3
4
Stal DP

5
6
7
8
9
10

Prędkość nagrzewania
3°C/s (ostatnie 10°C z szybkością
0,25°c/s)

Materiał

chłodzenie po 600°C
chłodzenie po 620°C
chłodzenie po 640°C
chłodzenie po 660°C
chłodzenie po 670°C
chłodzenie po 680°C
chłodzenie po 690°C
chłodzenie po 700°C
chłodzenie po 710°C
chłodzenie po 720°C

Wyniki badań
Rekrystalizacja statyczna stali DP

Próbki badanej stali DP poddano nagrzewaniu do
różnych temperatur i próbki schładzano z szybkością
ok. 40°C/s . Zmianę ułamka objętości zrekrystalizowanej w czasie, wyznaczoną w oparciu o pomiar twardości
i wyliczone wg równania (3) przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Postęp rekrystalizacji stali typu DP odkształconej
na zimno gniotem ok. 75% i wyżarzanej w sposób ciągły
z szybkością 3°C/s
Fig. 1. Recrystallization progress of cold deformed DP steel with draft of approx. 75% and annealed on a continuous
basis at 3°C/s

arkusz kalkulacyjny, w którym liczony jest przebieg
rekrystalizacji odkształconego materiału podczas nagrzewania stali do zadanej temperatury i wytrzymania
przy tej temperaturze. Zmiana ułamka zrekrystalizowanego statycznie obliczana jest zgodnie ze wzorami
(1 i 2). Wartości współczynników dla wybranych gatunków stali wzięto z pracy [3]. W celu obliczenia ułamka
fazy zrekrystalizowanej podczas nagrzewania wykorzystano „zasadę addytywności”. W obliczeniach zastosowano podział całego czasu nagrzewania na małe
kroki czasowe 't. W bieżącym kroku czasowym temperatura miała wartość stałą. Dla danego kroku czasowego i wyznaczamy czas t’ niezbędny do uzyskania odpowiedniego ułamka zrekrystalizowanego uzyskanego
w poprzednim kroku czasowym:
t' = x 6- ln (1 - x)@1/m

(4)

Następnie zwiększamy czas o wartość kroku czasowego (t = t' + Dt) i wyznaczamy wartość ułamka zrekrystalizowanego dla bieżącego kroku.
Na rysunku 2 przedstawiono zrzut ekranowy arkusza kalkulacyjnego, który służy do wprowadzania
warunków i uruchamia proces symulacji. W pierwszej
kolejności wybieramy gatunek stali oraz liczbę kroków nagrzewania. Maksymalna liczba przewidzianych
kroków czasowych wynosi 10. W arkuszu wprowadza
się temperaturę rozpoczęcia nagrzewania oraz kolejne temperatury i czasy dojścia lub wytrzymania do
kolejnych temperatur pośrednich. Po wprowadzeniu
wszystkich danych uruchamiane jest makropolecenie
naciśnięciem przycisku „oblicz”, w wyniku czego otrzymujemy obliczony ułamek zrekrystalizowany.

Rys. 2. Zrzut ekranowy arkusza kalkulacyjnego, w którym
wprowadzono model pozwalający symulować przebieg rekrystalizacji statycznej
Fig. 2. Screenshot of spreadsheet in which model enabling
the simulation of static recrystallization was introduced

Opracowanie arkusza obliczeniowego do symulacji
procesu wyżarzania rekrystalizującego stali

Analiza kinetyki rekrystalizacji statycznej
z wykorzystaniem arkusza obliczeniowego

Proces rekrystalizacji symulowano w oparciu o równanie kinetyki rekrystalizacji statycznej. Opracowano

Opracowano arkusz kalkulacyjny wykorzystujący
wyniki badań wybranej własności mechanicznej (twar-
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dości) do oceny postępu rekrystalizacji statycznej stali
DP. Jako model opisujący proces rekrystalizacji wykorzystano równanie JMAK (równania 1 i 2 wg [3]). Do
znalezienia optymalnych parametrów modelu wykorzystano dostępne w arkuszu narzędzie „Solver”, przy
czym do poszukiwania globalnego minimum funkcji
celu wykorzystano metody „Monte Carlo” i „Algorytmów Genetycznych” opisane w pracy Bourga [5]. Widok
stron głównych arkuszy „Funkcja” i „Genetyczny”
pokazano odpowiednio na rys. 3 i 4. Z poziomu arkusza
głównego możliwe jest śledzenie przebiegu dopasowywania w postaci graficznej i liczbowej. Ponadto, co jest
niezwykle istotne, podawane są parametry „startowe”
oraz zakresy zmienności poszczególnych parametrów
(pola F4:I6 na rys. 3), w ramach których dopuszczalne jest poszukiwanie spodziewanego minimum globalnego. W arkuszu „Funkcja” deklaruje się również
maksymalną liczbę iteracji (wartość wstępna – 50).
W arkuszu „Genetyczny” deklaruje się maksymalną
liczbę iteracji = maksymalna liczba pokoleń (wartość
wstępna – 200) oraz prawdopodobieństwo zajścia mutacji (wartość z przedziału 0,001–0,2). Niektóre pola arkuszy głównych „Funkcja” i „Genetyczny” odwołują
się do arkuszy pomocniczych, które służą do obliczania
udziałów obszarów struktury zrekrystalizowanych dla
każdego z wariantów wyżarzania. Obliczone udziały
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„zwracane” są do odpowiednich komórek w kolumnie
Xobl (kolumna „Q” arkusza „Funkcja”, rys. 3 i kolumna „N” arkusza „Genetyczny”, rys. 4).
Ułamek zrekrystalizowany obliczany jest według
wzoru (3) natomiast udziały obliczone według wzorów
(1 i 2). Optymalizacji poddawane są odpowiednio komórki: $S$13 („Funkcja”) i $N$5 („Genetyczny”),
które zawierają funkcję celu opisaną równaniem:
Xri - Xobl 2
1
n i = 1 c Xri m
n

U=

/

(5)

Xri i Xobli – odpowiednio zmierzone i obliczone ułamki
fazy zrekrystalizowanej,
n – liczba punktów pomiarowych (w naszym
przypadku n = 8).
Adaptacja programu Bourga [5] polegała na opracowaniu sposobu obliczania ułamka fazy zrekrystalizowanej w warunkach nieizotermicznego wyżarzania
oraz dostosowania liczby parametrów zmiennych do
równań opisujących kinetykę rekrystalizacji statycznej. Wprowadzono optymalizowaną funkcję celu U ,
która odpowiada zmiennej zależnej Z. Założono arkusze
dla każdego wariantu nagrzewania, a wyniki obliczeń z
arkuszy pomocniczych aktualizowały odpowiednie komórki arkusza głównego (Q5:Q12, rys. 3 – „Funkcja”;
N5:N19, rys. 4 – „Genetyczny”). W stosunku do orygi-

Rys. 3. Widok strony głównej arkusza „Funkcja”, realizującego znajdowanie optymalnych wartości parametrów funkcji opisujących kinetykę rekrystalizacji statycznej metodą „Monte Carlo”
Fig. 3. View of the main page of the ”Function” spreadsheet used for finding optimum values for parameters of functions
describing static recrystallization kinetics by ”Monte Carlo” method
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Rys. 4. Widok strony głównej arkusza „Genetyczny”, realizującego znajdowanie optymalnych wartości parametrów funkcji
opisujących kinetykę rekrystalizacji statycznej z wykorzystaniem algorytmu genetycznego
Fig. 4. View of the main page of the ”Genetic” spreadsheet used for finding optimum values for parameters of functions
describing static recrystallization kinetics by means of genetic algorithm

nału ułatwiono użytkownikowi zmianę zakresu zmienności optymalizowanych parametrów wejściowych (rys.
4, pola F4:I6; rys. 5, pola P3:S5), a także indywidualne
wartości prawdopodobieństwa mutacji genów (parametrów wejściowych, rys. 5, pola O7:O9). Efekty dopasowania widoczne są na wykresie, również w toku
obliczeń. W przypadku analizowanej funkcji zły dobór
wartości parametrów może szybko prowadzić do przekroczenia zakresu wartości liczby, co jest sygnalizowane pojawieniem się napisu „#Liczba!”. Wówczas należy
zmienić zakres zmienności parametrów wejściowych.
Należy zaznaczyć, że tego rodzaju błąd wynika z natury funkcji, która może bardzo szybko osiągać duże
wartości zależnie od wartości eksponenty, która jest
jednym z parametrów równania (1) JMAK. W toku prowadzonych obliczeń dochodziło często do wspomnianych
błędów. Trzeba przy tym podkreślić, że żadna z metod
nie gwarantuje uzyskania oczekiwanego wyniku.
Podsumowanie i wnioski
Jako podstawę doświadczalną do opracowania arkuszy kalkulacyjnych pozwalających na analizę procesów
rekrystalizacji wzięto wyniki pomiarów twardości stali DP z odkształconej na zimno i nagrzewanej według
programu pokazanego w tablicy 2 blachy przemysłowej
(rys. 1, tablica 3).

Opracowano trzy arkusze kalkulacyjne, z których
jeden służy do „symulacji” procesu rekrystalizacji statycznej podczas złożonego procesu nagrzewania. Pozostałe służą do opracowania optymalnych parametrów
równania opisującego kinetykę rekrystalizacji statycznej z wykorzystaniem modelu JMAK. Warunkiem
opracowania arkuszy było zastosowanie języka VB
w postaci makropoleceń.
W pracy dokonano również przeglądu metod stosowanych w różnych aspektach analizy procesu rekrystalizacji statycznej. Opracowano dwa arkusze pozwalające
na przeprowadzenie analizy kinetyki rekrystalizacji,
a ściślej znalezienie optymalnych parametrów równania JMAK za pomocą metody opartej o metodę „Monte
Carlo” i metodę „Algorytmów Genetycznych”. Przedstawiono również, w zarysie, przegląd nowoczesnych
metod numerycznej symulacji procesów (w tym procesu rekrystalizacji), wskazując na potrzebę opanowania
tych metod jako nowoczesnych narzędzi badawczych.
Wykonane badania oraz opracowane arkusze kalkulacyjne pozwoliły zrealizować założony cel i zakres pracy, a także wyciągnąć następujące wnioski:
1. Przeprowadzony w pracy przegląd literatury pozwolił na opracowanie trzech arkuszy kalkulacyjnych,
z których jeden umożliwia przeprowadzenie symulacji procesu wyżarzania rekrystalizującego według
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założonego schematu, dwa pozostałe umożliwiają
poszukiwanie optymalnych parametrów równania
kinetyki rekrystalizacji statycznej metodami Monte
Carlo i Algorytmów Genetycznych.
2. Przegląd literatury wskazał również na potrzebę
opanowania nowoczesnych metod symulacji numerycznej procesów metalurgicznych (w tym rekrystalizacji) takich jak metoda Monte Carlo (MC), Automatów Komórkowych (CA) oraz metody hybrydowe
MC-FEM, CAFE.
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sności technologiczne i właściwości użytkowe gotowych
wyrobów stalowych jest złom. Kumulowanie się tego
zanieczyszczenia spowodowane jest wzrostem udziału
elektrycznego procesu stalowniczego w całkowitej produkcji stali. Jedynym obecnie stosowanym sposobem
obniżania zawartości miedzi w stali to jej rozcieńczenie
poprzez stosowanie we wsadzie dodatku surówki i żelaza z redukcji bezpośredniej. Technologia ta, ze względu
na wysoki koszt tych surowców istotnie podraża koszty
produkcji.
Na świecie od szeregu lat prowadzone są liczne badania nad opracowaniem ekonomicznych metod usuwania
miedzi i innych szkodliwych pierwiastków resztkowych
z kąpieli stalowej [1–8]. W ich wyniku ustalono, że cel
ten możliwy jest do osiągnięcia, przy użyciu mieszanek
żużlowych, sporządzonych z:
– związków siarki (siarczanów sodu i potasu – Na2SO4,
K2SO4),
– siarczków (K2S, Na2S, Fes, CaS, Li2S, BaS), oraz
– węglanu sodu (Na2CO3) i chlorku sodu (NaCl).
Na podstawie tych badań stwierdzono, że miedź
w kontakcie z żużlem siarczkowym łączy się z siarką, tworząc siarczki CuS i Cu2S, z których to związków trwałym jest ten drugi o temperaturze topnienia
1130°C [2]. Niestety część siarki przechodzi z żużla do
kąpieli, zwiększając poziom jej zawartości nawet pięciokrotnie [1].
Prace podjęto celem przeprowadzenia własnych badań z tego zakresu.
Ekstrakcja miedzi w wytopach laboratoryjnych

Jerzy Pogorzałek, Lech Bulkowski, Piotr Różański,
Hanna Krztoń, Bożena Smolec

Ekstrakcja miedzi z kąpieli metalowej
w piecu łukowym
Celem pracy były zbadanie możliwości obniżenia zawartości miedzi w kąpieli metalowej poprzez jej ekstrakcję do
żużla. Badania przeprowadzono w laboratoryjnym piecu
łukowym i laboratoryjnym otwartym piecu indukcyjnym,
przy użyciu żużli o różnym składzie chemicznym. W wyniku badań stwierdzono, że spośród zastosowanych żużli
największą zdolnością do ekstrahowania miedzi z kąpieli
metalowej, wykazuje żużel składający się w 50% Na2 SO4
i 50% K2SO4,. Zastosowanie takiego żużla do ekstrakcji
miedzi powoduje znaczny przyrost siarki w kąpieli metalowej.

Copper extraction from metal bath in arc furnace
The purpose of the work was to investigate the possibility of reduction in the content of copper in metal bath by
its extraction to slag. The investigations were carried out
in a laboratory arc furnace and open laboratory induction
furnace using slags with various chemical compositions.
It was found that out of the slags used in the investigations the highest capability of copper extraction from metal
bath was demonstrated by slag consisting of 50% Na2SO4
and 50% K2SO4. The use of this slag for copper extraction
results in significant increase in sulphur content in metal
bath.

Wstęp
W tradycyjnych procesach stalowniczych nie da się
usunąć miedzi z kąpieli stalowej. Głównym źródłem
tego zanieczyszczenia stali, pogarszającego ich wła-

Próby ekstrakcji miedzi z ciekłej stali, przy użyciu
żużli prowadzono dwuetapowo. Etap pierwszy obejmował wykonanie wytopów w otwartym piecu indukcyjnym z wyłożeniem zasadowym i obejmował sprawdzenie skuteczności ekstrakcji miedzi z stali o różnym
składzie chemicznym, przy zastosowaniu różnych (pod
względem składu chemicznego) żużli oraz określenie
parametrów procesu jej ekstrakcji. Etap drugi obejmował wykonanie wytopów laboratoryjnych w łukowym
piecu elektrycznym z zasadowym wyłożeniem ogniotrwały.
Na podstawie obserwacji przebiegu prób stwierdzono, że zastosowane mieszanki w kontakcie ze stalą intensywnie się pienią i dymią. Efekt ten jest szczególnie
silny w piecu łukowym.
Podstawowymi składnikami wsadu metalowego,
wykorzystanego zarówno do wytopów realizowanych
w piecu indukcyjnym jak i łukowym był złom stalowy
o następującym składzie chemicznym: 0,066% C; 0,36%
Mn; 0,05% Si; i 0,06% P; 0,011% S; 0,09% Cr; 0,12% Ni;
0,54% Cu. Jako nawęglacza stosowano surówkę żelaza o zawartości 4,3% C i 0,013% S. Ilości materiałów
użytych do sporządzenia wsadu metalowego podano
w tablicy 1.
W charakterze odtleniaczy i dodatków stopowych
wprowadzonych na około 1 min przed spustem stali
użyto: Al, FeSi 73% i FeMn (o składzie: 84% Mn; 1,98%
Si; 1,10% C i 0,26% P).
Oznaczenie poszczególnych składników stali i żużla
wykonano przy użyciu:
– absorpcji promieniowania podczerwonego przez CO2
i SO2 (HFIJ) do oznaczenia C i S,
– metody kulometrycznej do oznaczania S,
– emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem
iskrowym (OES iskra) do oznaczania Al, C, Cr, Cu,
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Tablica 1. Składy chemiczne żużli i stali oraz parametry procesu
Table 1. Chemical compositions of slags and steels and process parameters

Nr
wytopu

Skład mieszanki żużlotwórczej w %
Wsad
metalowy
Na2SO4 CaO MgSO4 K2SO4

NaCl Na2CO3

Ilość
mieszanki
w%
liczona
w
stosunku
do masy
stali

Czas
rafinacji
rtali pod
żużlem
w min.

Temp.
w °C
stali
przy
której
dodawano
żużel

Skład chemiczny
stali w %
przed
po
C

Mn

Si

165

Złom – 2,9 kg
Odtleniacze
Al – 2 g
FeMn – 3 g
FeSi – 9 g

50

30

20

–

–

–

7

25

1480

0,066
0,02

0,36
0,13

0,05
0,21

166

Złom – 2,0 kg
Surówka – 0,6 kg
Odtleniacze
Al – 2 g
FeMn – 9 g
FeSi – 9 g

50

30

20

–

–

–

6

17

1500

0,97
0,39

0,28
0,49

0,037
0,25

167

Złom – 2,8 kg
Cu – 13 g
Odtleniacze
Al – 3 g
FeMn – 9 g
FeSi – 9 g

50

30

20

–

–

–

6

13

1490

0,16
0,021

0,03
0,14

0,01
0,054

173

Złom – 2,0 kg
Surówka – 1,0 kg
Cu – 7,0 g

–

–

–

–

50

50

7

8

1454

1,3
–

0,26
–

0,021
–

175

Złom – 2,0 kg
Surówka – 1,0 kg
Cu – 7,0 g
Odtleniacze
Al – 3 g
FeMn – 12 g
FeSi – 9 g

–

–

–

–

50

50

7

9

1510

1,25
1,19

0,60
0,33

0,042
0,070

177

Złom – 2,0 kg
Surówka – 0,7 kg
Cu – 18 g
Odtleniacze
Al – 4 g
FeMn – 12 g

–

–

–

–

50

50

8

7

1485

0,90
0,93

0,89
0,69

0,16
0,085

184

Złom – 2,0 kg
Surówka – 1,0 kg
Cu – 7 g

60

40

–

–

–

–

10

8

1520

1,25
1,05

0,31
0,28

0,088
0,023

186

Złom – 2,0 kg
Surówka – 1,0 kg
Cu – 7 g

50

–

–

50

–

–

10

11

1520

0,95
0,10

0,32 0,037
0,043 0,01

185

Złom – 2,0 kg
Surówka – 1,0 kg
Cu – 7 g

50

–

–

50

–

–

10

10

1530

1,1
0,41

0,42
0,064

0,04
0,01

187

Złom – 2,0 kg
Surówka – 0,7 kg
Cu – 5,0 g

50

–

–

50

–

–

15

15

1500

0,66
0,01

0,28
0,04

0,03
0,01

178

Złom – 2,0 kg
Surówka – 0,7 kg
Cu – 7,0 g
Odtleniacze
Al – 4 g
FeMn – 19 g

30

20

–

30

–

20

17

7

1480

0,87
0,80

0,80
0,17

0,16
0,029

AŁ

Złom – 6,0 kg
Surówka – 0,5 kg

50

30

20

10

14

1590

0,72
0,01

0,13
0,01

0,01
–

BŁ

Złom – 6,0 kg
Surówka – 0,5 kg
Cu – 10 g

50

–

–

10

12

1575

0,10
0,01

0,15
0,007

0,11
–

50

–

–

UWAGA! Wytopy o liczbie porządkowej od 1 do 11 wykonano w piecu indukcyjnym
Wytopy o liczbie porządkowej 12 i 13 wykonano w piecu łukowym
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Skład chemiczny
stali w %
przed
po
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Ilość
usuniętego
Cu
w%

Współczynnik
podziału
miedzi
Cu żużel
Cu stal

Al2O3

Cu

10,58

0,025

4,27

3,70

–

–
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Skład chemiczny żużla po odmiedziowaniu w %
Uwagi
MgO Na2O

S

SiO2 NaCl

CaO

K2O

0,68

6,56

–

5,21

–

Z odtlenianiem

–

–

–

–

–

Z odtlenianiem

P

S

Cu

0,06
0,015

0,011
0,34

0,54
0,49

9,3

0,05

0,080
0,005

0,035
0,36

0,54
0,50

7,4

0,2

0,1

0,027
0,009

0,03
0,30

1,1
0,96

12,7

0,05

0,047

Z odtlenianiem

0,057
–

0,026
–

0,58
0,56

5,1

–

Bez odtleniania

0,029
0,069

0,015
0,010

0,58
0,51

12,1

–

Z odtlenianiem

0,063
0,069

0,012
0,010

0,82
0,79

3,7

0,06
0,014

0,017
0,30

0,54
0,50

7,5

0,058
0,005

0,05
0,42

0,59
0,56

5,1

0,06
0,008

0,003
0,34

0,59
0,49

17,0

0,043
0,01

0,084
0,52

0,55
0,53

3,6

0,074
–

0,012
0,017

0,57
0,54

0,053
0,025

0,011
0,77

0,043
0,03

0,017
0,76

0,04

13,22

0,03

2,15

26,90

0,09

19,33

25,7

–

–

Z odtlenianiem

Bez odtleniania
kąpieli

0,09

nie

0,21

nie

8,24

nie

Nie

–

0,40

7,62

Bez odtleniania
kąpieli

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bez odtleniania
kąpieli

0,40

–

0,21

–

–

–

–

–

–

–

Bez odtleniania
kąpieli

5,3

0,18

8,07

0,095

–

13,74

3,0

10,44

–

–

25,7

Z odtlenianiem

0,44
0,49

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bez odtleniania
kąpieli

0,58
0,65

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Bez odtleniania
kąpieli

0,37
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Mn, Mo, Ni, P, S, Si oraz (OES-ICP) do oznaczania
Al2O3, Cu, MgO, MnO, Na2O,
– metody wagowej do oznaczenia SiO2.
Składy chemiczne metalu i żużla z poszczególnych
prób odmiedziowania stali zarówno w piecu indukcyjnym jak i łukowym podano w tablicy 1.

w ilości 8% masy wsadu następowało po uzyskaniu
temperatury kąpieli metalowej w zakresie 1520°C.
W czasie 8 min rafinacji zawartość miedzi w stali zmniejszyła się o 7,5% a zawartość fosforu o 76,7%
w stosunku do zawartości początkowych. Jednocześnie
nastąpił wzrost zawartości siarki w stali.

Ekstrakcja miedzi do żużla – wyniki z prób

Żużel wieloskładnikowy o składzie 30% NaSO4, 20%
CaO, 30%K2SO4, 20% Na2CO3

Żużel o składzie 50% NaSO4, 30% CaO, 20% MgSO4

Wykonano trzy wytopy w piecu indukcyjnym z mieszanką żużlową o powyżej podanym składzie. Wprowadzanie mieszanki na powierzchnię kąpieli w ilości
około 6% masy wsadu następowało po uzyskaniu temperatury ciekłej stali około 1490°C.
Proces rafinacji kąpieli metalowej pozwolił na zmniejszenie zawartości miedzi od 7,4 do 9,3%.
W wytopie nr 167 (tablica 1) stężenie miedzi po roztopieniu zwiększono do zawartości 1,1%, wprowadzając
do wsadu czystą miedź. W tym przypadku skuteczność
odmiedziowania żużlem rafinacyjnym wynosiła 12,7%.
Zastosowanie żużla rafinacyjnego o powyższym składzie skutkuje w sposób negatywny około 10-krotnym
podwyższeniem zawartości siarki w stali, a w sposób
pozytywny, oprócz obniżenia poziomu zawartości miedzi, także obniżeniem zawartości fosforu .
Żużel o składzie 50% NaCl, 50% Na2C O3

Wykonano trzy wytopy w piecu indukcyjnym z mieszanką żużlową o tym składzie. Wprowadzanie mieszanki na powierzchnię kąpieli w ilości około 7% masy
wsadu metalicznego następowało po uzyskaniu temperatury ciekłej stali od ~1490°C do 1510°C w zależności
od wytopu. Czas rafinacji wynosił od 7 do 9 min. Wytopy różniły się początkowa zawartością miedzi. W wytopie nr 173 i 175 (tablica 1) wynosiła ona około 0,6% a
wytopie nr 177 około 0,8%.
Uzyskany stopień odmiedziowania różni się pomiędzy wytopami i wynosi od 3,7 do 12,1% wartości początkowej.
Żużel o składzie 50% NaSO4, 50% K2SO4

Z udziałem mieszanki żużlowej o powyżej wymienionym składzie wykonano trzy wytopy o nr 185, 186 i 187
(tablica 1). Wprowadzenie mieszanki na powierzchnię
kąpieli w ilości od 10 do 15% masy wsadu następowało po uzyskaniu temperatury kąpieli metalowej w zakresie 1500–1530°C. W każdym przypadku do wsadu
wprowadzano czystą miedź uzyskując po roztopieniu
jej zawartość od 0,55 do 0,59%.
Proces rafinacji odmiedziowania kąpieli metalowej
w indukcyjnym piecu pozwolił na zmniejszenie zawartości miedzi od 3,6 do 17% w stosunku do wartości
początkowej. Najwyższą skuteczność odmiedziowania
(17%) odnotowano dla wytopu nr 185, który charakteryzował się zawartością węgla po roztopieniu około 1%,
temperaturą kąpieli 1530°C oraz czasem rafinacji 10
minut.
Zastosowanie żużla rafinacyjnego o składzie 50%
NaSO4, 50% K2SO4 powoduje istotne zwiększenie zawartości siarki w stali natomiast fosfor ulega obniżeniu w stosunku do jego początkowej zawartości.
Żużel o składzie 60% NaSO4, 40% CaO

Z udziałem mieszanki żużlowej o powyżej wymienionym składzie wykonano tylko jeden wytopy (nr 184).
Wprowadzenie mieszanki na powierzchnię kąpieli

Żużel o podanym wyżej składzie zastosowano w wytopie nr 178. Masa użytego do rafinacji żużla wniosła
17% w stosunku do masy stali. Przy użyciu tego żużla
obniżono zawartość miedzi w stali o 5,3% w stosunku
do wartości początkowej. Jednocześnie nastąpił przyrost zawartości siarki w stali o 40%
Podsumowanie
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że
można odmiedziować stal. Efekt odmiedziowania kąpieli sięgający 12% wystąpił w przypadku żużla z Na2SO4, CaO i MgSO4 oraz żużla złożonego z NaCl i Na2CO3. Nieco wyższy maksymalny stopień odmiedziowania wynoszący 17% uzyskano z użyciem siarczanów
Na2SO4 i K2SO4.
Żużel na bazie Na2SO4 i K2SO4 spowodował głębokie
odfosforowanie kąpieli metalowej.
Użycie siarczanów do odmiedziowania skutkuje nasiarczeniem kąpieli stalowej. Wykorzystanie tych materiałów do odmiedziowania spowoduje konieczność
stosowania następnego etapu obróbki odsiarczającej.
Przeprowadzona praca miała charakter badań wstępnych. Z uwagi na istotność problemu kumulowania się
miedzi w stalach wnioskuje się kontynuowanie prac
badawczych z zakresu obróbki odmiedziowania.
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Rozwój metodyki badań i wyposażenia
badawczego zespołu procesów
surowcowych
W pracy przedstawiono rozwój wyposażenia badawczego
Zespołu Procesów Surowcowych w nowoczesną aparaturę
i stanowiska badawcze, rozszerzające ofertę badawczą oraz
poprawiające jakość wykonywanych prac badawczych.
W ramach pracy dokonano:
– zakupu systemu do analizy termicznej,
– zakupu komputerowego systemu do obliczeń termochemicznych,
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– ocenę zdolności pomiarowej nowo zakupionej kamery
termowizyjnej,
– opracowano metodę brykietowania odpadów hutniczych
w nowej linii technologicznej, wykorzystującej prasę walcową,
– ocenę możliwości pomiarowych urządzenia MULTI–LAB
III.

Development of research methods and research
equipment of the primary processing group
In this work, the development of research equipment of
the Primary Processing Group with state-of-the-art apparatus and test stands to extend the research offer and improve the quality of research works was presented.
The following was done as a part of the work:
– purchase of thermal analysis system,
– purchase of computer system for thermochemical calculations,
– assessment of measuring capacity of the newly purchased thermal camera,
– development of the method for briquetting metallurgical
wastes in the new process line using roll press,
– assessment of measuring capabilities of MULTI–LAB III
equipment.

Wstęp
Celem pracy był rozwój wyposażenia badawczego Zespołu Procesów Surowcowych w nowoczesną aparaturę
i stanowiska badawcze, rozszerzające ofertę badawczą
oraz poprawiające jakość wykonywanych prac badawczych.
Ostatnie lata, to dynamiczny rozwój metodyki badań
i wyposażenia badawczego Zespołu Procesów Surowcowych. Został on zainicjowany szeregiem inwestycji,
z których najważniejszą było uruchomienie w grudniu
2006 r. nowego pieca metalurgicznego firmy PVA
typu VSG 100S. Próżniowy piec przeznaczony jest do
topienia, stapiania i odlewania metali i stopów w wysokiej próżni, niskiej próżni lub pod ciśnieniem gazu
ochronnego. Maksymalna objętość topienia wynosi ok.
100 kg stali. Uruchomienie tego pieca wiązało się z szeregiem inwestycji towarzyszących, do których m.in.
należało wyposażenie warsztatu w nowe urządzenia
takie jak; piły do cięcia wlewków, nowoczesne tokarki,
szlifierki, dźwigi itd. Proces uzupełniania i modernizacji tego ciągu technologicznego trwa w dalszym ciągu.
W planach jest m.in. budowa kolejnego pieca, który zastąpiłby wyeksploatowany ponad trzydziestoletni piec
VSG 50, o objętości topienia 50 kg. Równolegle z modernizację i wymianą urządzeń związanych z metalurgią stali, prowadzony jest taki sam proces związany
z przygotowaniem wsadu wielkopiecowego i metalurgią surówki.
W latach 2007–2008 w ramach Projektów Rozwojowych skonstruowano granulator odśrodkowy do granulacji pylistych frakcji koksiku oraz piec do oznaczania
redukcyjności rud i spieków i oznaczania reakcyjności
koksu dwoma metodami: metodą IMŻ i Nippon Steel
Corporation. Urządzenie to zastąpiło stare wyeksploatowane urządzenia. W latach 2008–2009 zakupiono
nowy piec do badania własności termoplastycznych
rud i spieków, nowe wagi, suszarki i wagosuszarki.
Aktualnie realizowane jest przedsięwzięcie dotyczące
modernizacji i dostosowania do minimalnych wymagań
urządzeń obsługujących układ spiekania rud (młyny,
kruszarki, przesiewacze itd.). Na lata następne prze-
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widywana jest modernizacja samego układu spiekania
wraz z systemem oczyszczania gazów odlotowych.
W 2009 r. Zespół został wyposażony w nowe bardzo nowoczesne wyposażenie badawcze. W skład tego
wyposażenia weszły: system do analizy termicznej,
komputerowy system do obliczeń termochemicznych,
kamera termowizyjna, urządzenie MULTI–LAB III do
pomiaru wielkości fizycznych i chemicznych stali i żużla oraz nowa linia do brykietowania odpadów hutniczych z brykieciarką walcową.
Materiał, zakres i metodyka badań
Zakres pracy obejmował:
– Zakup systemu do analizy termicznej,
– Zakup komputerowego systemu do obliczeń termochemicznych,
– Opanowanie zdolności pomiarowej nowo zakupionej
kamery termowizyjnej,
– Opracowanie metody brykietowania odpadów hutniczych w nowej linii technologicznej, wykorzystującej
prasę walcową,
– Opanowanie i ocenę możliwości pomiarowych urządzenia MULTI–LAB III.
W celu zakupu systemu do analizy termicznej określano zakres analizy termicznej, który powinien być
przedmiotem oferty badawczej Zespołu Procesów Surowcowych. Następnie przeanalizowano oferty rynkowe
analizatorów termicznych i przeprowadzono badania
weryfikacyjne na wybranych urządzeniach z użyciem
próbek wybranych materiałów. W końcowym etapie
dokonano wyboru konfiguracji aparatury do analizy
termicznej wraz z opracowaniem specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na potrzeby przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie.
W ramach zadania dotyczącego zakupu komputerowego systemu do obliczeń termochemicznych przeprowadzono analizę oferty rynkowej tych systemów. Dokonano wyboru konfiguracji systemu do obliczeń termodynamicznych na podstawie analizy literaturowej, pod
kątem możliwości jego wykorzystania do konkretnych
zadań z zakresu prac badawczych Zespołu BS.
W wyniku analiz technicznych oferowanego na polskim rynku sprzętu i oprogramowania zakupiono nową
kamerę termowizyjną firmy FLIR Systems ThermaCAM FLIR SC 660 wraz z dodatkowym (opcjonalnym)
wyposażeniem, oraz oprogramowaniem do analizy obrazów termalnych.
Drobnoziarniste odpady hutnicze mogą być scalane
poprzez brykietowanie, a następnie wykorzystywane
jako wsad np. do pieców stalowniczych lub pieców szybowych. Proces ten można realizować w prasach walcowych oraz w prasach stemplowych. Instytut Metalurgii
Żelaza w Gliwicach prowadzi od 1999 r. kompleksowe
badania w zakresie brykietowania drobnoziarnistych
odpadów w prasach stemplowych, a w 2009 r. rozpoczął badania procesu brykietowania z wykorzystaniem
pras walcowych.
Rejestrację w czasie rzeczywistym aktywność tlenu
w kąpieli stalowej, zawartość FeO w żużlu oraz temperaturę likwidusu umożliwia zakupione przez IMŻ
urządzenie Multi-Lab III firmy Heraeus Elektro-Nite
Polska Sp. z o.o. Pierwsze dwa parametry świadczą
o prawidłowości przebiegu rafinacji stali w piecu lub
kadzi, trzeci parametr pozwala określić stopień przegrzania stali do odlewania, od którego zależy jakość
wewnętrznej budowy wlewka.
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Wyniki i ich dyskusja
Zakupiono analizator termiczny produkcji niemieckiej firmy NETZSCH model STA 449 F3 Jupiter do symultanicznej analizy TG-DTA lub zamiennie TG-DSC
z pomiarem zmian masy i przemian energetycznych
szerokiego rodzaju materiałów, rys. 1.
Analizator wyposażony jest w piec z elementem
grzejnym wykonanym z rodu zdolnym do pracy w zao
kresie temperatur od 25 do 1650 C. System jest próżnioszczelny, umożliwiający realizację pomiarów w czystej atmosferze gazu obojętnego, atmosferze utleniającej lub redukcyjnej. Gromadzenie danych, ich obróbka,
jak również kontrola pracy urządzenia prowadzone są
przy użyciu specjalistycznego pakietu oprogramowania. Oprogramowanie pozwala na obliczenie wielkości
zmiany masy, wyznaczanie przedziałów zmiany masy,
temperatur początku, końca przemiany, znajdowania
charakterystycznych punktów na piku, punktów przegięcia, całkowania powierzchni pików, itd.
Analizator sprzężony jest z kwadropulowym spektrometrem masowym NETZSCH QMS 403 Aeolos przy
użyciu specjalnej linii przesyłowej, która utrzymuje
o
stałą temperaturę gazów (300 C). Spektrometr masowy QMS 403 pozwala na detekcję cząsteczek o liczbie
masowej od 1 do 300 amu z dokładnością 0,5 amu.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania oferty
rynkowej oprogramowania do obliczeń termochemicznych, zakupiono system FactSage, jako najbardziej
odpowiedni dla procesów surowcowych. W składzie
zakupionego oprogramowania, oprócz programu podstawowego FactSage, jest program ChemSheet, który
jest rozszerzeniem, umożliwiającym przeprowadzenie
dużej ilości obliczeń, pozwalając na sekwencyjne obliczanie równowagi w zmieniających się według zadanego schematu warunkach, oraz bazy danych FACT Pure
Substances, FACT Solution Database, FSstel. Program
jest przeznaczony do wykonywania obliczeń obejmujących szeroki zakres procesów stalowniczych, m.in. odtleniania i odsiarczania kąpieli stalowej, projektowania
szerokiego zakresu gatunków stali, w tym: austenitycznych, ferrytycznych i typu dupleks stali nierdzewnych
wraz z tworzeniem węglików i azotków oraz wzajemnego oddziaływania kąpiel stalowa – wymurówka ogniotrwała, itd. Bazy danych termodynamicznych systemu
zawierają wyznaczone i zoptymalizowane dane dla tysięcy związków i setek wieloskładnikowych roztworów
stałych i ciekłych metali, tlenków, soli, siarczków, itd.
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Bazy te w sposób automatyczny współpracują z oprogramowaniem, które oblicza złożone, wielofazowe
równowagi znacznej ilości wieloskładnikowych układów dla szerokiej różnorodności możliwych warunków
wejścia/wyjścia. Bazy danych dla roztworów zostały
opracowane w wyniku krytycznej oceny i optymalizacji wszystkich dostępnych danych równowag fazowych
i termodynamicznych. Poprzez proces optymalizacji
znaleziono parametry modelu, który odtwarza wszystkie dane termodynamiczne i związane z równowagą
faz w granicach błędu eksperymentalnego i pozwala na
ekstrapolację do obszarów temperaturowych i składu,
z których dane są niedostępne.
Kamera termowizyjna FLIR SC 660 przeznaczona
jest do badań naukowych pozwalający na uzyskiwanie
obrazów w podczerwieni charakteryzujących się wysoką jakością, dużymi możliwościami pomiarowymi,
funkcjonalnością, ergonomią oraz opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, rys. 2.
Nowo zakupiona kamera termowizyjna ma szereg
zalet w stosunku do dotychczas użytkowanej kamery
termowizyjnej. Do najważniejszych możemy zaliczyć
wysoką czułość termiczną na poziomie 45 mK (przy
o
30 C), wysokiej klasy ergonomię systemu ułatwiającą
użytkowanie w tym: regulowany uchwyt z klawiszami
bezpośredniego dostępu, ruchomy wizjer oraz monitor
LCD, wskaźnik laserowy, programowalne klawisze
bezpośredniego dostępu, wbudowany GPS przydatny
przy pomiarach terenowych. Ponadto zaawansowane
oprogramowanie wewnętrzne kamery oraz rozszerzone
funkcje pomiarowe w kamerze do monitoringu on line
(punkty, obszary, profile liniowe, alarmy, fuzja termalna) oraz szereg innych funkcji. Do systemu termowizyjnego jest dołączony pakiet specjalistycznego oprogramowania do analizy i obróbki obrazów termalnych.
Oprogramowanie do analizy obrazów termalnych jest
kompatybilne z dotychczas użytkowaną kamerą termowizyjną ThermaCAM PM 595.
W przemyśle z reguły stosuje się brykieciarki walcowe. Decydują o tym ich zalety, z których najważniejsze
to znacznie mniejsze zużycie energii, dłuższa żywotność
elementów formujących oraz ciągły charakter pracy
umożliwiający uzyskanie dużej wydajności urządzenia
(od 2 do 60 t/h, przy max 2,2 t/h w przypadku prasy
stemplowej). Zakupiono nowy układ do brykietowania,
z wykorzystaniem brykieciarki/prasy walcowej, rys. 3.

Rys. 1. Nowo zainstalowany
system do analizy termicznej
Fig. 1. Newly installed thermal
analysis system
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Rys. 2. Kamera termowizyjna
FLIR SC 660
Fig. 2. FLIR SC 660 thermal
camera

Na podstawie przeprowadzonych prób brykietowania
odpadów hutniczych z różnymi spoiwami stwierdzono,
że do brykietowanych mieszanek odpadów i spoiwa
należy dodawać jak najmniej wody, a jej ilość należy
tak ustalić, aby uzyskać konsystencję gęsto plastycznej
nadawy. Do brykietowania bardzo dobrze nadają się
spoiwa na bazie skrobi. Już przy 10% udziale spoiwa
uzyskuje się bardzo dobre własności wytrzymałościowe. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że brykiety z udziałem spoiwa skrobiowego są bardzo wrażliwe
na prawidłowe sezonowanie. Brykiety należy układać
w niewielkich pryzmach w przewiewnym i suchym
miejscu. W przeciwnym przypadku brykiety zaczynają pokrywać się pleśnią. Cechą charakterystyczną
wszystkich brykietowanych mieszanek jest ich dobra

Rys. 3. Laboratoryjna instalacja do brykietowania z prasą
walcową
Fig. 3. Laboratory briquetting
system with roll press

plastyczność bezpośrednio po brykietowaniu. Oznacza to, że brykiety nie rozpadają się w trakcie spadania z podajników taśmowych do pojemników i podczas
transportu do miejsca sezonowania.
W oparciu o przeprowadzane próby zastosowania
w warunkach przemysłowych przyrządu Multi-LAB
®
III stwierdzono, że umożliwia on sterowanie procesem
wytapiania i rafinacji stali w piecu i w kadzi oraz pozwala określać stopień przegrzania stali do odlewania.
Zakres pomiaru FeO w żużlu jest szeroki i obejmuje
zarówno żużle po świeżeniu tlenem (żużle konwertorowe), jak i rafinacyjne. Aktywność tlenu mierzona jest
w dużym zakresie pomiarowym od 318,18 ppm do poniżej 2 ppm.
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Wnioski
W 2009 r. Zespół Procesów Surowcowych został wyposażony w nowe bardzo nowoczesne systemy i urządzenia, pozwalające na rozwój metodyki badawczej.
W skład tego systemu i wyposażenia weszły:
• System do analizy termicznej. W skład systemu
wchodzi analizator termiczny firmy NETZSCH model
STA 449 F3 Jupiter umożliwiający analizy symultaniczne TG-DTA i zamiennie TG-DSC oraz sprzężony
z nim kwadropulowy spektrometr masowy
• Komputerowy system do obliczeń termochemicznych. Komputerowy system termochemiczny skraca
proces obliczeń wielkości termodynamicznych reakcji
chemicznych. Umożliwia obliczanie stanów równowagi fazowej układów heterofazowych, stanowiących
podstawę analiz termodynamicznych procesów metalurgicznych. Wykorzystywany jest do opracowania
nowych jak i optymalizacji istniejących technologii,
ograniczając ilość eksperymentów w skali laboratoryjnej i przemysłowej.
• Kamera termowizyjna. Technika termowizyjna
znajduje szerokie zastosowanie techniczno – przemysłowe, a zwłaszcza w tych przypadkach gdzie występowanie niesprawności objawia się zmianą rozkładu
temperatury. Główne dziedziny zastosowań techniczno przemysłowych to: energetyka, budownictwo,
ciepłownictwo, hutnictwo żelaza i stali, przemysł
metali nieżelaznych, przemysł odlewniczy, przemysł
szklarski, koksownictwo, chłodnictwo, elektronika,
motoryzacja i wiele innych.
• Urządzenie MULTI–LAB III. Urządzenie służy
do pomiaru temperatury i aktywności tlenu w płynnej stali, zawartości węgla w stali, zawartości glinu
w stali dla niskich poziomów aktywności tlenu (poniżej 3,0 ppm tlenu aktywnego), temperatury płynnej
stali i jej temperatury likwidus i procentowej zawartości FeO w żużlu.
• Linia do brykietowania odpadów hutniczych
z brykieciarką walcową. Linia do brykietowania
służy m.in. do badania procesów brykietowania drobnoziarnistych odpadów hutniczych, przeznaczonych
do wykorzystywania jako wsad np. do pieców stalowniczych lub pieców szybowych.
Nakłady poniesione na to wyposażenie wyniosły około 1,4 mln zł netto. Na lata następne przewidywana
jest modernizacja układu spiekania wraz z systemem
oczyszczania gazów odlotowych.
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Mikro- i nanoanaliza materiałów
za pomocą technik EELS, EFTEM
oraz tomografii w wysokorozdzielczym
mikroskopie S/TEM – podstawy,
wymagania, przegląd literatury
i przygotowanie do wdrożenia w IMŻ
W pracy rozpoznano możliwości badawcze nowych
technik transmisyjnej mikroskopii elektronowej opartych
o filtrację energii elektronów przechodzących przez próbkę – spektroskopii strat energii EELS oraz obrazowania
EFTEM. Zwrócono szczególną uwagę na ich zastosowanie
do analizy struktury i składu chemicznego próbek stalowych, na przygotowanie próbek oraz na dobór odpowiednich parametrów pracy mikroskopu dla tych technik.

Micro- and nanoanalysis of materials by EELS,
EFTEM and tomography in high-resolution S/TEM
microscope – grounds, requirements, review of
literature and preparation for implementation at the
Institute for Ferrous Metallurgy
In this work, the research capabilities of the new transmission electron microscope techniques based on based
on energy filtration of electrons transmitted through the
sample, i.e. electron energy loss spectroscopy (EELS) and
energy-filtered transmission electron microscopy (EFTEM)
imaging, were identified. Particular attention was paid
to their application in analysis of structure and chemical
composition of steel samples and to sample preparation
and selection of microscope operating parameters suitable
for these techniques.

Wstęp
W ostatnich latach obserwuje się silny rozwój transmisyjnej mikroskopii elektronowej związany głównie
z wprowadzeniem elektrooptycznych układów korekcji aberracji sferycznej soczewek magnetycznych oraz
z poprawą stabilności pracy kolumny elektronowej [1].
Ponadto zastosowanie filtrów energii kinetycznej elektronów umożliwiło wprowadzenie spektroskopii strat
energii (EELS) oraz dało możliwość obrazowania z filtracją energii (EFTEM) [2].
Głównym celem pracy było rozpoznanie możliwości
badawczych spektroskopii EELS, obrazowania EFTEM
i trójwymiarowej tomografii elektronowej, które w ciągu ostatnich lat stały się ważnymi technikami w elektronowej mikroskopii transmisyjnej. Dodatkowo, w ramach projektu sprawdzono możliwości przygotowania
próbek przy pomocy zbieżnej wiązki jonów galu (FIB)
na potrzeby tych technik. Należy zwłaszcza zwrócić
uwagę na możliwości silnie rozwijającej się spektroskopii EELS, która umożliwia detekcję pierwiastków
(w tym lekkich) z rozdzielczością i czułością atomową
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oraz rozpoznawanie atomów tego samego pierwiastka
w różnych związkach chemicznych. Możliwości takich
nie ma tradycyjnie stosowana dyspersyjna mikroanaliza rentgenowska (EDS), która ma słabą rozdzielczość
przestrzenną i bardzo niską rozdzielczość energetyczną oraz nie pozwala na analizę ilościową lekkich pierwiastków [3]. Praca związana jest z realizacją zakupu
wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowo-transmisyjnego S/TEM w Instytucie Metalurgii Żelaza.
Podstawy fizyczne i filtry energii
Elektrony wiązki pierwotnej przechodząc przez badaną próbkę ulegają zderzeniom sprężystym i niesprężystym z elektronami, jądrami, gazem elektronowym
oraz fononami w próbce. Zderzenia sprężyste prowadzą
do rozmycia wiązki a niesprężyste do generacji wielu
użytecznych sygnałów, z których najważniejsze w mikroskopii elektronowej (skaningowej i transmisyjnej)
to:
– promieniowanie
rentgenowskie
wykorzystywane w dyspersyjnej mikroanalizie rentgenowskiej
(EDX i WDX) w mikroskopach typu SEM, S/TEM
i DSTEM;
– promieniowanie widzialne będące podstawą katodoluminescencji stosowanej w mikroskopach SEM
i DSTEM głównie do badań półprzewodników i minerałów;
– elektrony wtórne (SE) wykorzystywane w mikroskopach SEM i DSTEM do uzyskiwania obrazów struktury;
– elektrony wiązki pierwotnej transmitowane przez
próbkę standardowo wykorzystywane w mikroskopach S/TEM i DSTEM do uzyskiwania obrazów,
obrazów dyfrakcyjnych a także stanowiące podstawę spektroskopii strat energii EELS i obrazowania
EFTEM.
Dla spektroskopii EELS oraz obrazowania EFTEM
najważniejsze znaczenia mają straty energii na wzbudzanie plazmonów (kolektywnych drgań elektronów)
i na jonizację orbitali atomowych i molekularnych,
gdyż pozwalają one na uzyskanie informacji o składzie
badanej próbki.
Analiza energii transmitowanych elektronów oraz
ich filtracja względem zadanej energii odbywa się w instrumentach zwanych filtrami energii. Wyróżnia się tu
spektrometry dedykowane do EELS i filtry obrazowe
dedykowane do EFTEM, przy czym obydwa mogą pracować zarówno w trybie analitycznym i obrazowym, ale
z różnymi parametrami. Jedyny obecnie komercyjnie
dostępny spektrometr to Enfina 1000 firmy Gatan Inc
[4], natomiast w przypadku filtrów obrazowych dostępny jest montowany na zewnatrz kolumny mikroskopu
filtr GIF (Gatan Inc) lub stanowiący integralną część
kolumny elektrooptycznej wewnętrzny filtr omega (Ω)
rozwijany głównie przez firmę Zeiss [5]. We wszystkich
filtrach energii filtracja odbywa się poprzez oddziaływanie pola magnetycznego w obszarze tzw. pryzmatu
magnetycznego na poruszające się elektrony. Filtry
GIF działają w oparciu o pojedynczy pryzmat, natomiast w filtrach Ω stosuje się cztery pryzmaty. Elektrony są wprowadzane aperturą wejściową, po czym
w pryzmacie, pod wpływem siły Lorentza, tor ich ruchu
jest zakrzywiany (co najmniej o 90º) zależnie od posiadanej energii kinetycznej. W płaszczyźnie ogniskowej
filtra umieszcza się detektor (scyntylator sprzężony
z kamerą CCD) aby uzyskać widmo EELS lub szczelinę
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wybierającą elektrony o zadanej energii do obrazowania EFTEM.
Możliwości EELS i EFTEM
Na rys. 1 przedstawiono przykładowe widmo strat
energii elektronów po przejściu przez próbkę tlenku
niklu [2]. Zaznaczono cechy i obszary wynikające z różnych oddziaływań wiązki z próbką, które mogą być użyte w spektroskopii EELS do identyfikacji składu chemicznego próbki oraz w obrazowaniu EFTEM do uzyskiwania obrazów struktury próbki lub tych obszarów
próbki, w których wystąpiło oddziaływanie niesprężyste prowadzące do wybranej straty energii. W zależności od analizowanego w tych technikach zakresu strat
energii uzyskuje się różne informacje analityczne.

Rys. 1. Straty energii kinetycznej elektronów na przykładzie widma NiO – spektroskopia EELS (z różnymi modami:
plazmony, linie jonizacyjne, ELNES i EXELFS) oraz odpowiadające jej obszary obrazowania EFTEM (ZL – obrazowanie elektronami elastycznymi, LL – obrazowanie niskostratne z wykorzystaniem plazmonów, HL – obrazowanie
wysokostratne z wykorzystaniem strat jonizacyjnych); na
podstawie [2]
Fig. 1. Electron kinetic energy losses illustrated with an
example of NiO spectrum – EELS (with various modes: plasmons, ionisation lines, ELNES and EXELFS) and corresponding EFTEM imaging ranges (ZL – elastic electron imaging, LL – low-loss imaging with use of plasmons, HL – highloss imaging with use of ionisation losses); based on [2]

Elektrony wiązki pierwotnej, które nie uległy zderzeniom niesprężystym tworzą tzw. pik elastyczny (ZLP).
W przypadku EELS pik ten ma ogromne znaczenie
przy justowaniu, ogniskowaniu filtra i określaniu jego
rzeczywistej rozdzielczości. Natomiast w przypadku
EFTEM stanowi podstawę obrazowania tylko elektronami elastycznymi (ZL-EFTEM). Eliminacja elektronów niesprężyście rozproszonych znacznie poprawia
kontrast uzyskiwanych obrazów a mały zakres energetyczny obrazowanych elektronów znacznie redukuje
efekty aberracji chromatycznej projektora, przyczyniając się do poprawy rozdzielczości obrazów. Te korzystne
efekty dotyczą każdej próbki, ale najlepiej widoczne są
na próbkach „grubych”, zwłaszcza biologicznych i polimerowych, w których z założenia zderzenia niesprężyste przeważają nad sprężystymi.
Zakres małych strat energii (do ok. 50 eV) obejmuje
głównie generację plazmonów i ewentualnie dyskretnych przejść wewnątrzpasmowych w półprzewodni-
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kach. Ten niskostratny obszar widma EELS pozwala
na określenie energii i liczby kolejnych plazmonów,
a ta na uzyskanie jakościowych informacji o składzie
chemicznym próbki i jej grubości. Ponadto możliwe
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jest wyznaczenie stałej dielektrycznej próbki, a w przypadku półprzewodników i izolatorów wartości przerwy
energetycznej. Natomiast obrazowanie EFTEM przy
energii odpowiadającej stratom na wzbudzenie plazmo-

Rys. 2. Przykłady zastosowań spektroskopii EELS: zakres małych strat
energii – rozpoznawanie atomów tego
samego pierwiastka w różnych związkach chemicznych (po lewej) oraz zakres wysokich strat energii – identyfikacja wydzieleń na stali stopowej (po
prawej) [3, 6]
Fig. 2. Examples of EELS applications:
low-loss range – recognition of atoms of
the same element in various chemical
compounds (left) and high-loss range –
identification of precipitations on alloy
steel (right) [3, 6]

Rys. 3. Przykłady zastosowań obrazowania EFTEM: obrazowanie elektronami elastycznymi (ZL-EFTEM) – porównanie niefiltrowanego (BF) i filtrowanego (ZL-EFTEM) obrazu próbki
biologicznej (u góry); obrazowanie
w obszarze małych strat – warstwa
Al/Ti(111) (w środku); obrazowanie
w obszarze dużych strat – wydzielenia
na stali X20CrMoV12-1 (na dole) [2, 7,
8]
Fig. 3. Examples of EFTEM imaging
applications: elastic electron imaging
(ZL-EFTEM) – comparison of non-filtered (BF) and filtered (ZL-EFTEM) image of biological sample (top); imaging
within the low-loss range – Al/Ti(111)
layer (in the middle); imaging in the
high-loss range – precipitations on
X20CrMoV12-1 steel (bottom) [2, 7, 8]
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nów (plasmon- lub LL-EFTEM) pozwala na tworzenie
map wiązań chemicznych i grubości próbki.
Obszar dużych strat energii (powyżej 50 eV) odpowiada stratom na jonizację kolejnych orbitali elektronowych, ale obejmuje również tło wynikające z dużej ilości zderzeń niesprężystych. Ponieważ energia wiązania
elektronów na orbitalach zależy od atomu i jego konfiguracji chemicznej, to obszar ten nadaje się do identyfikacji pierwiastków i wiązań chemicznych powstających
między nimi. Widmo EELS w tym obszarze zawiera
piki odpowiadające jonizacji poszczególnych orbitali,
które wykorzystuje się do przeprowadzania ilościowej
analizy zawartości pierwiastków w badanej próbce. Po
jonizacji atomu, elektrony mogą w grubszych próbkach
wzbudzać plazmony, co przejawia się dodatkowymi pikami. Ponadto w okolicach linii jonizacyjnych widoczne są nieznaczne oscylacje natężenia w postaci tzw.
struktury ELNES (Energy-Loss Near-Edge Structure,
do 50 eV powyżej linii) i EXELFS (Extended EnergyLoss Fine Structure, powyżej 50 eV). Pierwsza wynika
z wiązań chemicznych, a druga z efektów dyfrakcyjnych związanych z obecnością atomów sąsiadujących.
Natomiast w przypadku EFTEM (HL-EFTEM) możliwe jest szybkie tworzenie obrazów o kontraście pierwiastkowym, przy czym procedura polega na akwizycji
kilku obrazów odpowiadających różnym pierwiastkom
i w dalszej kolejności numerycznym nakładaniu ich na
siebie.
Reprezentatywne literaturowe przykłady zastosowanie spektroskopii EELS i obrazowania EFTEM zostały
pokazane odpowiednio na rys. 2 i 3.
Podsumowanie
W pracy dokonano systematycznego przeglądu możliwości badawczych spektroskopii EELS i obrazowania
EFTEM w różnych zakresach strat energii elektronów
wiązki pierwotnej w wyniku oddziaływań w próbce.
Wyniki pracy zostaną wykorzystywane w trakcie wdrażania w Instytucie Metalurgii Żelaza procedur dotyczących tych metod badawczych oraz techniki tomografii
elektronowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych projekcji uzyskanych tymi metodami.
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Wytrzymałość na pełzanie nowych stali
na elementy kotłów energetycznych
o parametrach nadkrytycznych
W pracy wykonano badania pełzania oraz długotrwałego wyżarzania stali o osnowie ferrytycznej; niskostopowych bainitycznych T23, T24 i wysokochromowej VM12
o strukturze odpuszczonego martenzytu na elementy kotłów o parametrach nadkrytycznych. Przeprowadzono badania własności wytrzymałościowych oraz analizę struktury badanych stali w stanie wyjściowym, po długotrwałym
wyżarzaniu oraz po próbach pełzania. Wykonane badania
umożliwiły wyznaczenie wytrzymałości na pełzanie oraz
obserwację zmian struktury i rozwoju procesów wydzieleniowych w wyniku oddziaływania temperatury i naprężenia w czasie.

Creep strength of new steels for components
of power boilers with supercriticial parameters
In the work, creep and long-term annealing tests were
carried out for ferrite-based steel, T23 and T24 low-alloy
bainitic steels and VM12 high-chromium steel with tempered martensite structure intended for components of
boilers with supercritical parameters. The investigations
of mechanical properties and structure analysis of the examined steels in initial state, after long-term annealing
and after creep tests were performed. These investigations
enabled the determination of creep strength and observation of structural changes and development of precipitation
processes as a result of influence of temperature and stress
over time.

Wstęp
W ostatnich latach na świecie nastąpił znaczny rozwój nowych stali do pracy w podwyższonej temperaturze. Również w kraju prowadzonych jest szereg prac
i projektów badawczych, mających na celu sprawdzanie
wymaganego poziomu własności wytrzymałościowych
i technologicznych, nie tylko w stanie dostawy ale również po długotrwałej eksploatacji [1–8]. Do stali tych
zalicza się niskostopowe stale 7Cr5WVNb9-6 (T/P23)
i 7CrMoVTiB10-10 (T/P24) oraz nowoopracowywaną
wysokochromową stal X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12).
Instytut Metalurgii Żelaza we współpracy z innymi
ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą (COST
522, 536) oraz Fabryka Kotłów Rafako S.A. – wiodącym
w kraju producentem kotłów, prowadzi prace w zakresie badań poprzedzających zastosowanie w przemyśle
wyżej wymienionych stali nowej generacji.
W poniższym opracowaniu przedstawiono niektóre
wyniki badań własności wytrzymałościowych w stanie
wyjściowym oraz wpływu długotrwałego oddziaływania podwyższonej temperatury i naprężenia na zmianę
mikrostruktury, twardości i udarności wyżej wymienionych stali.
Materiał, zakres i metodyka badań
Z wytypowanych do badań niskostopowych stali
chromowych z molibdenem i mikrododatkami w gatunkach T23 (7CrWVNb9-6) i T24 (7CrMoVTiB10-10) oraz
wysokochromowej stali (VM12) X12CrCoWVNb12-2-2
pozyskano wycinki grubościennych rur z wytopów
przemysłowych dostarczonych przez firmę Vallourec
& Mannesmann, po wymaganym procesie normali-
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Tablica 1. Skład chemiczny wytypowanych do badań stali do pracy w podwyższonej temperaturze przewidzianych do stosowania na elementy ciśnieniowe w krajowej energetyce
Table 1. Chemical composition of steels for operation at elevated temperatures, selected for the investigations, to be used for
pressure components in domestic power industry
Gatunek stali

Zawartość pierwiastków, %
C

Si

Mn

Cr

1,902,60

7CrWVNb9-6
(T/P23)

0,040,10

do 0,50

0,300,60

7CrMoVTiB10-10
(T/P24)

0,050,095

0,150,45

0,300,70

X12CrCoWVNb12-2-2
(VM12)

0,110,14

0,400,60

0,150,45

Mo

V

W

Nb

pozostałe

-

do 0,30

0,200,30

1,451,75

0,020,08

N do 0,010

2,202,60

-

0,901,10

0,200,30

-

-

N do 0,010
B 0,0015-0,0070
Ti 0,05-0,10

11,012,0

0,200,40

0,200,40

0,200,30

1,301,70

0,030,08

Co: 1,40-1,60
N:0,030-0,070
B:0,0030-0,006

zowania i odpuszczania, w ramach międzynarodowej
współpracy w programach COST 522 i 536. Zestawienie wymaganych składów chemicznych wytypowanych
do badań stali do pracy w podwyższonej temperaturze
przewidzianych do stosowania na elementy ciśnieniowe w krajowej energetyce w kotłach o parametrach
nadkrytycznych zestawiono w tablicy 1.
Do realizacji wyżej zaproponowanego programu badań wykorzystano:
• badania mikrostruktury z zastosowaniem:
– mikroskopii świetlnej przy pow. od 500 do 1000×,
– mikroskopii skaningowej przy pow. od 500 do
2000×,
– rentgenowskiej analizy składu fazowego wydzieleń
izolatów węglikowych w dyfraktometrze rentgenowskim,
• badania własności mechanicznych w temperaturze
pokojowej i podwyższonej wykonując:
– statyczną próbę rozciągania celem wyznaczenia
wytrzymałości na rozciąganie Rm, granicy plastyczności Re, Ret, wydłużenia A5 i przewężenia Z,
– próbę udarności przy użyciu standardowego młota
CHARPY stosując próbki z karbem, celem wyznaczenia pracy łamania,
– pomiar twardości metodą Vickersa HV10,
– długotrwałe próby pełzania w temperaturze 500,
550, 600 i 650°C.

Ni

10 000 godzin należy uznać za niewielkie. Natomiast
długotrwałe wyżarzanie prze 67 000 h zarówno w stali
T23 i T24 spowodowało widoczne zmiany w strukturze
(rys. 1).
a)

b)

Wyniki badań i dyskusja
Niskostopowa stal bainityczna 7Cr5WVNb9-6
(T/P23) i 7CrMoVTiB10-10 (T/P24)

Przeprowadzone badania własności wytrzymałościowych stali 7CrWVNb9-6 (P23) wykazały, że charakteryzuje się ona w temperaturze podwyższonej wyraźnym spadkiem granicy plastyczności już od temperatury 400oC (Re500 = 330 MPa, Re550 = 300 MPa) w stosunku
do uzyskiwanej w temperaturze pokojowej (Re = 450
MPa). Natomiast stal 7CrMoVTiB10-10 (P24) utrzymuje wysoki poziom własności wytrzymałościowych do
temperatury około 500oC, a zatem o około 100oC wyższej niż stal 7CrWVNb9-6 (P23). W obu przypadkach
stale te spełniają oczekiwania i wymagania stawiane
wyrobom hutniczym wykonanym z tych stali.
Długotrwałe wyżarzanie w temperaturze 550 i 600oC
o czasie trwania do 10 000 godzin nie powoduje istotnych zmian własności wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej zbliżonej do przewidywanej eksploatacyjnej. Również zmiany w strukturze pod wpływem działania temperatury i czasu do

Rys. 1. Zmiany w strukturze zachodzące pod wpływem
działania temperatury 600°C i czasu 67 000 h dla: stali
7CrWVNb9-6 (P23), b) 7CrMoVTiB10-10 (P24)
Fig. 1. Changes in structure under the influence of temperature of 600°C and time of 67,000 h for: 7CrWVNb9-6 (P23)
steel, b) 7CrMoVTiB10-10 (P24) steel

Po takim długotrwałym oddziaływaniu w temperaturze 550ºC nastąpił częściowy zanik obszarów bainitycznych. Natomiast po wyżarzaniu w temperaturze 600ºC
w obrazie struktury badanych stali stwierdzono zanik
obszarów bainitycznych. Otrzymana struktura charakteryzuje się znacznie zdegradowanymi obszarami
bainitu z wydzieleniami węglików znacznej wielkości
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wewnątrz ziarn oraz po granicach, gdzie tworzą łańcuszki.
Odporność na pełzanie na podstawie sprawdzających
prób pełzania o czasie trwania do ok. 10 000 godzin reprezentowana przez czasową wytrzymałość na pełzanie
materiału płaszcza spełnia wymagania dla badanych
stali 7CrWVNb9-6 (P23) (rys. 2) i 7CrMoVTiB10-10
(P24) (rys. 3).

Rys. 2. Wyniki badań wytrzymałości na pełzanie stali
P23(7CrWVNb9-6) w postaci parametrycznej krzywej Larson-Millera
Fig. 2. Results of creep strength tests of P23(7CrWVNb9-6)
steel in the form of Larson-Miller parametric curve
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jest już tylko nieznacznie wyższa od wymaganej minimalnej dla stanu wyjściowego. Również zanotowano
znaczący spadek twardości o ok. 50HV10.
Próby długotrwałego wyżarzania są kontynuowane
i będą realizowane do co najmniej kilkudziesięciu tysięcy godzin aby stwierdzone tendencje potwierdzić.
Czasowa wytrzymałość na pełzanie na podstawie
sprawdzających prób pełzania o czasie trwania do ok.
10 000 godzin spełnia wymagania dla badanej stali
X12CrCoWVNb12-2-2(VM12) (rys. 4).

Rys. 4. Wyniki badań wytrzymałości na pełzanie stali VM12
(X12CrCoWVNb12-2-2) w postaci parametrycznej krzywej
Larson- Millera
Fig. 4. Results of creep strength tests of VM12 (X12CrCoWVNb12-2) steel in the form of Larson-Miller parametric
curve

Zaobserwowane zmiany w mikrostrukturze pod
wpływem działania temperatury i czasu do 10 000
godzin należy uznać za znaczące. Następuje powolny
rozpad martenzytu polegający na postępującym zaniku listew martenzytu przy równoczesnym powstawaniu subziarn. Podobnie można ocenić postęp w rozwoju
procesów wydzieleniowych. Wzrasta ilość i wielkość
wydzieleń na granicach byłych ziarn austenitu jak i na
listwach martenzytu.
Rys. 3. Wyniki badań wytrzymałości na pełzanie stali P24
(7CrMoVTiB10-10) w postaci parametrycznej krzywej Larson-Millera
Fig. 3. Results of creep strength tests of P24(7CrMoVTiB10-10) steel in the form of Larson-Miller parametric
curve

Wysokochromowa stal martenzytyczna
X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12)

Przeprowadzone badania martenzytycznej stali
X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12) wykazały, że własności
wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej i podo
wyższonej do 550 C spełniają wymagania stawiane tej
stali. Praca łamania badanej stali spełnia wymagania
w temperaturze pokojowej i znacznie przekracza wymaganą minimalną wartość 27 J, a wyznaczona temo
peratura przejścia w stan kruchy wynosi -20 C dla stali
X12CrCoWVNb12-2-2 (VM12). Długotrwałe wyżarzao
nie w temperaturze 600 i 650 C o czasie trwania do
10 000 godzin nie powoduje istotnych zmian własności
wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej zbliżonej do przewidywanej eksploatacyjnej.
Powoduje natomiast wyraźny spadek poziomu pracy
łamania próbek z karbem V min.70 J, a w stanie wyjściowym do ok. 30 J po 10 000 godzin, która to wartość

Podsumowanie
Uzyskane w powyższej pracy wyniki badań stanowią
element charakterystyk materiałowych stali nowej generacji opracowywanych w Instytucie Metalurgii Żelaza. Są one wykorzystywane w opracowywaniu technologii wytwarzania oraz w działalności diagnostycznej
elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach
pełzania, modernizowanych bloków energetycznych
o podkrytycznych parametrach jak i nowobudowanych
bloków o nadkrytycznych parametrach pary.
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Modelowanie ekonometryczne procesu
restrukturyzacji sektora stalowego. Etap I
W opracowaniu przeanalizowano grupę przedsiębiorstw
obejmującą klasy 21.1 (producenci surówki żelaza, stali surowej i wyrobów walcowanych), 27.2 (producenci rur stalowych), 26.3 (producenci wyrobów ciągnionych, walcowanych, formowanych na zimno) zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD) 2004. Skoncentrowano się na wewnętrznych relacjach w sektorze hutnictwa. Wyspecyfikowano
i oszacowano na poziomie zagregowanym sektora hutniczego parametry sześciu podstawowych modeli ekonometrycznych oraz sześciu dodatkowych, które również mogą być
przedmiotem dalszych prac. Przyjęto systemowe podejście
do analizy przedsiębiorstwa i sektora, które same są systemami złożonymi i jednocześnie częściami większego systemu gospodarczego.

Econometric modelling of the restructuring process
of the steel sector. Stage I
In this study, the group of enterprises, which includes
classes: 21.1 (manufacture of pig iron, crude steel and
rolled products), 27.2 (manufacture of steel tubes), 26.3
(manufacture of drawn, rolled, and cold-formed products),
in accordance with the Polish Classification of Activity
(PKD) 2004, was analysed. The focus was on the internal
relationships in the steel sector. On the aggregated level of
the steel sector, parameters of six basic econometric models
and six additional ones, which can also be the subject of
further works, were specified and estimated. The systemic
approach to the analysis of enterprise and industry, which
are themselves complex systems and, at the same time,
parts of a bigger economic system, was adopted.

Wstęp
Działania restrukturyzacyjne wspomagane są przez
różnego rodzaju modele analityczne (takim modelem
może być np. sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, program restrukturyzacji, biznes plan, rachunek opłacalności projektu inwestycyjnego). Celem
prowadzonych prac jest stworzenie takiego modelu dla
przypadku sektora hutnictwa żelaza i stali, który będzie w większym stopniu wykorzystywał metody statystyczne i ekonometryczne. Szerzej, problem dotyczy
narzędzi wspomagania decyzji, stosowanych w warun-
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kach przemian strukturalnych przemysłu. Problem ten
można traktować również, jako część zagadnienia dotyczącego modelowania procesów transformacji gospodarki polskiej.
Hutnictwo polskie przeszło proces intensywnej restrukturyzacji w latach 2003–2006. Podstawowym celem tego procesu, zgodnie z Protokołem nr 8 Traktatu
Akcesyjnego oraz wytycznymi do procesu restrukturyzacji, było osiągnięcie trwałej zdolności do przetrwania
w warunkach działania rynku konkurencyjnego (tzw.
viability).
Miarą takiej zdolności były wskaźniki rentowności:
EBITDA i EBIT oraz poziom salda gotówki. Aby zabezpieczyć się przed krótkoterminową polityką przedsiębiorstw, mającą na celu wyłącznie osiągnięcie wymaganych poziomów wskaźników, założono dodatkowo
restrykcyjne warunki dotyczące poziomu amortyzacji
i kosztów finansowych. Prawidłowa restrukturyzacja
wiąże się bowiem z postępem organizacyjno-technicznym, a więc inwestycjami. Wysoki poziom kapitału
obrotowego, a szczególnie salda gotówki, pozwala przetrwać w okresie spadku popytu i wzrostu kosztów produkcji.
Takie podejście jest jednoznaczne z postulatem maksymalizacji wartości firmy, a więc klasycznym problemem kalkulacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W ostatnim okresie coraz większe znaczenie
ma w tym przypadku analiza ryzyka. Szerzej można
stwierdzić, że restrukturyzacja powinna doprowadzić
do zwiększenia udziału sektora przemysłu w wytwarzaniu PKB, tj. udziału w wytwarzaniu wartości dodanej gospodarki.
Materiał, zakres i metodyka badań
Przedmiotem formalnego opisu są procesy ewolucyjne, charakterystyczne dla obiektów o dużej skali działalności, które zachodzą:
– pod wpływem zmian bliższego i dalszego otoczenia
gospodarczego,
– pod wpływem zmian wewnątrz analizowanego systemu.
Obiekty wyspecjalizowane, o małej skali działalności, podlegają prawu krzywej życia i charakteryzują
się również zmianami katastroficznymi oraz głębokimi przekształceniami (włącznie ze zmianą charakteru
prowadzonej działalności gospodarczej). Tak więc, na
zmiany ewolucyjne w gałęzi przemysłu składają się:
– procesy wywołujące zmiany dostosowawcze do otoczenia gospodarczego, często wymuszone przez czynniki zewnętrzne (program restrukturyzacji),
– procesy hamujące zmiany dostosowawcze (utrzymujące system w stanie stabilnym).
Istotna jest identyfikacja tych dwóch podstawowych
rodzajów zmian i dostosowanie odpowiednich narzędzi
do ich opisu.
Gospodarka złożona jest z dużej ilości rynków dóbr
i usług, na których równowaga pomiędzy popytem i podażą jest zakłócana przez różnego rodzaju wstrząsy (np.
podażowe, technologiczne, pieniężne) i przywracana
przez zmiany mające charakter nominalny (ceny i płace) oraz zmiany mające charakter ilościowy (zapasy,
rezerwy, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych,
czas pracy, wielkość importu i eksportu). Na rynkach,
będących w stanie nierównowagi, dostosowania ilościowe mają większe znaczenie, a zmiany cen sprzedaży
zwykle powodowane są przez zmiany kosztów jednost-
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kowych produkcji. W opracowaniu podjęto próbę opisu
tych zjawisk za pomocą modeli ekonometrycznych.
Od roku 2003 w przemyśle stalowym zachodzą dwa
procesy powodujące zmiany ewolucyjne:
– ustabilizowane, które hamują zmiany,
– dostosowawcze wśród których można wyróżnić takie,
które zostały wymuszone przez instytucje działające
z zewnątrz.
Identyfikacja tych zmian jest jednym z celów prowadzonych prac. W badaniach mogą być zastosowane
nowoczesne techniki modelowania ekonometrycznego,
obejmujące przede wszystkim:
– modele rozkładów opóźnień,
– modele korekty błędem,
– analizę kointegracyjną,
– modele zmienności stochastycznej,
– modele ze zmiennymi parametrami.
Na szczególną uwagę zasługuje tutaj jeden z rodzajów modeli ze zmiennymi parametrami – model wygładzonego przejścia TV-STR (Time Varying Smooth
Transition Regression).
Podstawy teoretyczne prowadzonych prac wiążą się
z klasyczną ekonomią, czyli funkcją kosztów i funkcją
produkcji. Jako prawo gospodarowania, funkcja produkcji jest nadal prawdziwa, natomiast coraz większych trudności nastręcza jego identyfikacja i pomiar.
Dotyczy to zarówno kapitału jak i pracy. Obydwa te
czynniki produkcji są coraz bardziej mobilne i abstrakcyjne. Wiedza oraz kapitał zgromadzony na rynkach
finansowych, który jest swobodnie przemieszczany
w skali globalnej, są tego najlepszymi przykładami.
Ponieważ w analizowanym okresie w hutnictwie polskim zaszły zmiany własnościowe, które wiązały się
z przepływem kapitału, drugim źródłem podstaw teoretycznych jest teoria finansów.
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Wyniki i ich dyskusja
Jednym z głównych celów procesu restrukturyzacji
było zwiększenie wydajności pracy. Aby pokazać jakie
czynniki wpływały na wzrost wydajności w analizowanym okresie przeanalizowano następujące zmienne:
– yt – przychody ze sprzedaży na zatrudnionego (wydajność pracy),
– y2t – majątek trwały brutto na zatrudnionego (techniczne uzbrojenie pracy),
– y3t – zużycie materiałów i energii na zatrudnionego.
Przebiegi analizowanych zmiennych pokazano na
rys. 1.

Rys. 1. Wydajność pracy i podstawowe czynniki wpływające na nią w przemyśle hutnictwa żelaza i stali, ceny bieżące (dane kwartalne)
Fig. 1. Productivity and essential factors affecting it in the
steel sector, ordinary prices (quarterly data)

Po okresie likwidacji nieefektywnych mocy produkcyjnych (przestarzałe technologie), od roku 2005 rozpoczęto inwestycje w nowy majątek produkcyjny (walcownie,
linie do powlekania blach). Jednocześnie kontynuowa-

Rys. 2. Właściwości szeregu czasowego różnic ln(y1) (przychody ze sprzedaży na zatrudnionego)
Fig. 2. Properties of time series of differences ln(y1) (sales revenue per employee)
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no program restrukturyzacji zatrudnienia. W związku
z tym tempo wzrostu technicznego uzbrojenie pracy po
roku 2005 znacznie wzrosło. Natomiast przychody oraz
zużycie materiałów i energii na zatrudnionego utrzymywały się w stanie stabilnym. Można zatem stwierdzić, że proces inwestycyjny przebiegał niejako „obok”
procesu produkcyjnego (walcownie i linie produkcyjne
budowane są bez przerwania produkcji). W związku
z tym wielkości technicznego uzbrojenia pracy i wydajności nie są ze sobą silnie skorelowane.

Prace IMŻ 4 (2010)

Zbadano właściwości szeregu czasowego pierwszych
różnic analizowanych zmiennych – rys. 2.
Przemiany strukturalne mają doprowadzić do
wzrostu udziału produktów wysoko przetworzonych
w sprzedaży. Dzięki temu wydajność pracy wzrośnie,
ale wymaga to inwestycji w nowoczesne urządzenia
oraz zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Obecnie polskie hutnictwo to głównie producent
wyrobów walcowanych na gorąco, a więc nisko przetworzonych. W związku z tym ich wartość nie może być

Rys. 3. Właściwości szeregu czasowego różnic ln(y2) (aktywa trwałe brutto na zatrudnionego)
Fig. 3. Properties of time series of differences ln(y2) (gross fixed assets per employee)

Rys. 4. Właściwości szeregu czasowego różnic ln(y3) (zużycie materiałów i energii na zatrudnionego)
Fig. 4. Properties of time series of differences ln(y3) (consumption of materials and energy per employee)
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Rys. 5. Funkcja wydajności pracy (przychody na zatrudnionego)
Fig. 5. Productivity function (revenue per employee)
Tablica 1. Funkcja wydajności pracy Dln(y1) – przychody na zatrudnionego
Table 1. Productivity function Dln(y1) – revenue per employee
Dln(y3)

Współczynnik

Średni błąd szacunku

T – statystyka

Prawdopodobieństwo

0,7403

0,1149

6,44

0,000

DW = 2,24

wysoka. Rozwój hutnictwa sprawia, że produkowane
wyroby są coraz lżejsze. Wydajność mierzona przychodami lub zyskiem na zatrudnionego wydaje się mieć
w tym przypadku większe uzasadnienie od mierzenia
wydajności w tonach na zatrudnionego.
Do roku 2005 można było obserwować spadki wartości technicznego uzbrojenia pracy (rys. 3). Warunkiem
otrzymania pomocy publicznej była bowiem likwidacja
nieefektywnych mocy produkcyjnych. Rok 2004 przyniósł znaczny wzrost sprzedaży i dochodów w hutnictwie. Rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji
zaplanowanych inwestycji. Jednocześnie ograniczano
poziom zatrudnienia. Rozpoczęto również sprzedaż
udziałów spółek pomocniczych, które powstały dzięki
wyłączeniu części majątku przedsiębiorstw hutniczych.
W związku z tym wartość technicznego uzbrojenia pracy może wykazywać cechy ewolucyjne. Wzrost wydajności pracy w analizowanym okresie był związany bardziej ze zmianami w zużyciu materiałów i energii.
Wzrost zużycia materiałów i energii (rys. 4) w hutnictwie poprzedzony jest wzrostem zamówień. Odbiorcy
zwykle zainteresowani są dużymi partiami produktów
hutniczych, co wymaga uruchomienia procesu produkcyjnego, który może trwać kilka dni. Dane kwartalne
nie pozwalają zidentyfikować przesunięć w czasie. Zakupy materiałów są również uzależnione od wahań cen
na rynku. Niskie ceny skłaniają do tworzenia zapasów,
dzięki czemu przyszła produkcja może być bardziej
rentowna.
Proces inwestycyjny w hutnictwie wymaga ogromnych nakładów oraz dużego skoku sprzedaży. Jest za-

tem obarczony dużym ryzykiem rynkowym. W związku
z tym wydajność pracy związana jest przede wszystkim
ze zużyciem materiałów i energii, a produkcja prowadzona jest przy użyciu coraz starszego uzbrojenia technicznego. Aby wyjaśnić zmiany w wydajności oszacowano parametry funkcji uzależniającej ją od zużycia
materiałów i energii na zatrudnionego.
Model: Funkcja wydajności pracy
(przychody ze sprzedaży na zatrudnionego)

W tablicy 1 za pomocą Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów oszacowano parametry funkcji wydajności pracy. Wartości empiryczne, teoretyczne i właściwości reszt modelu przedstawiono na rys. 5.
Podsumowanie
Nowoczesna ekonometria oparta jest na założeniu,
że dane liczbowe generowane są przez różnego rodzaju
procesy stochastyczne. Oprócz tego, w danych występują trendy deterministyczne. Zjawiska ekonomiczne
charakteryzują się różnego rodzaju wahaniami (przypadkowymi, krótkookresowymi, długookresowymi, sezonowymi, itd.). Aby prawidłowo opisać zjawiska, jakie
miały miejsce w hutnictwie, wszystkie te cechy ekonomicznych szeregów czasowych powinny być wzięte pod
uwagę.
Konstrukcja modeli ekonometrycznych może być
oparta na odkrywaniu zależności statystycznych oraz
może się wywodzić z deterministycznych teorii matematycznych. Złotym środkiem jest uwzględnienie jednego i drugiego podejścia. Umożliwia to zastosowana
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w opracowaniu (w jej podstawowym zakresie) analiza
kointegracyjna.
Prawa ekonomiczne zwykle formułowane są w długim okresie czasu, a przebieg zjawisk ekonomicznych
jest uzależniony od szeregu zjawisk, jakie działają
w krótkim okresie czasu. Model korekty błędem umożliwia uwzględnienie w wyjaśnianiu zmienności zjawisk
obu przyczyn (długo i krótkookresowych).
Przeprowadzone testy statystyczne powinny być potwierdzone przy wykorzystaniu większej ilości danych.
Okres analiz powinien być wydłużony co najmniej do
roku 1995.
Oszacowane modele, w badanym okresie czasu, potwierdzają słuszność znanych z ekonomii matematycznej zależności: funkcji produkcji i funkcji kosztów. Ze
względów metodologicznych wymagane jest jednak
przebadanie modeli w dłuższym szeregu czasowym,
tj. co najmniej od 1995 roku. Dodatkowo oszacowano
parametry modeli opisujących obszar finansów przedsiębiorstw. W analizach wykorzystano również metodę
krótkookresowej predykcji na podstawie kart kontrolnych. Może ona służyć jako narzędzie badawcze pozwalające zidentyfikować zmiany strukturalne w analizowanych procesach.
W analizowanym okresie zidentyfikowano stabilne
procesy związane z wydajnością, jednostkowymi przychodami i kosztami jednostkowymi oraz średnim kosztem własnym produkcji. Zjawiska ewolucyjne zidenty-
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fikowano w przypadku zmian w kapitale obrotowym
i wartości środków trwałych.
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