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Zmiany mikrostruktury po długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania
wybranych stali dla energetyki
Poznawczym celem było przedstawienie procesu degradacji stali podczas długotrwałej eksploatacji w warunkach
pełzania, zmian jej struktury i rozwoju wewnętrznych
uszkodzeń. Głównym naukowym celem była natomiast
materiałoznawcza interpretacja przyczyn tych zmian oraz
ocena trwałości stali stosowanych na elementy energetyczne pracujące w warunkach pełzania. Cel praktyczny pracy
obejmował opracowanie obiektywnej metody oceny stanu
materiału i jego przydatności do dalszej eksploatacji w warunkach pełzania. Przyjęto tezę opracowania, że obiektywna ocena trwałości materiału pracującego w warunkach
pełzania możliwa jest jedynie w oparciu o zespół materiałoznawczych metod i technik badawczych, obejmujących
wyniki badań metalograficznych, badań właściwości mechanicznych i metod obliczeniowych.

Changes in microstructure of selected steels
for power industry after long-term service
at creep conditions
The cognitive purpose was to present the process of degradation of steel during long-term service at creep conditions, changes in its structure and development of internal damages, while the main scientific purpose was the
interpretation of the reasons for such changes based on the
materials science and the evaluation of durability of steels
for power elements operated at creep conditions. The practical purpose of the work included the development of an
objective method for evaluation of the material condition
and its suitability for further service under creep conditions. The thesis was adopted that the objective valuation
of durability of material operating under creep conditions
is only possible based on a set of materials science-related
methods and research techniques including the results of
metallographic examinations, investigations of mechanical properties and calculation methods.

Projekt i metodologia
Prace własne w dziedzinie trwałości stalowych elementów konstrukcyjnych instalacji energetycznych
uwzględnione w niniejszym opracowaniu statutowym
dotyczą aplikacji autorskiej metodyki diagnozowania
uszkodzeń krytycznych elementów instalacji ciśnieniowych kotłów energetycznych z wykorzystaniem badań materiałoznawczych w ocenie przyczyn ich awarii.
W celu prognozowania trwałości resztkowej elementów
instalacji energetycznych została podjęta dodatkowa
praca z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji,
zwłaszcza sztucznych sieci neuronowych, w ramach
autorskiej metodologii rozwiązania tego problemu.
Wyniki
Osiągnięcia pracy wiążą się z opracowaniem autorskiej metodologii oceny stanu badanych stali po
eksploatacji w warunkach pełzania opartej na ocenie
zmian struktury, określających stopień wyczerpania.

Dokonując oceny zmian elementów struktury stali, odpowiednio perlitu, bainitu i/lub martenzytu i rozwoju
procesów wydzieleniowych, a z drugiej strony rozwoju
uszkodzeń wewnętrznych i przypisując im odpowiadające klasy ujawnione na podstawie badań strukturalnych, wyznacza się główną klasę struktury i odpowiadający jej stopień wyczerpania odrębnie dla stali
niskostopowych o strukturze ferrytyczno-perlitycznej
lub ferrytyczno-bainitycznej z ewentualnym udziałem perlitu oraz odrębnie dla stali wysokochromowej
o strukturze odpuszczonego martenzytu. Znając stopień wyczerpania stali i dotychczasowy czas eksploatacji, można oszacować trwałość resztkową, czyli czas
pozostający do zniszczenia materiału, którego częścią
jest rozporządzalna trwałość resztkowa, będąca bezpiecznym czasem dalszej eksploatacji dla przewidywanych warunków pracy.
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie
wyników własnych prac naukowo-badawczych dotyczących stali niskostopowych 16Mo3, 14MoV6-3,
13CrMo4-5, 10CrMo9-10 oraz wysokochromowej stali
X20CrMoV11-1, jako najczęściej lub niemal wyłącznie
dotychczas stosowanych w Polsce na elementy instalacji energetycznych, pracujące w warunkach pełzania.
Badania wykonano na elementach po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania po rzeczywistym czasie eksploatacji znacznie dłuższym od obliczeniowego
czasu pracy 100 000 godzin.
Zastosowania praktyczne
Osiągnięte cele pracy i wiedza uzyskana w trakcie
ich realizacji pozwalają na optymalne, z punktu widzenia czynników eksploatacyjnych, ekonomicznych
i warunków bezpieczeństwa, wykorzystanie elementów
konstrukcyjnych instalacji energetycznych poddanych
długotrwałej eksploatacji w warunkach podwyższonej
temperatury, naprężenia oraz agresywnego środowiska, gdy obliczeniowy czas pracy przekroczył 100 000
godzin i z formalno-prawnego punktu widzenia elementy te nie powinny być już eksploatowane.
Opracowana metodyka oceny stanu stalowych urządzeń energetycznych, ich trwałości resztkowej i trwałości rozporządzalnej oraz oceny ich przydatności do dalszej eksploatacji i prognozy czasu dalszej bezpiecznej
eksploatacji została poddana weryfikacji doświadczalnej przez autora w ok. 1000 przypadków w praktyce
przemysłowej, przynosząc wielomilionowe efekty ekonomiczne, przy czym w żadnym przypadku nie stwierdzono popełnienia błędu w zakresie ustalenia czasu
dalszej bezpiecznej eksploatacji tych elementów.
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Struktura i właściwości austenitycznej
stali T321H po długotrwałej eksploatacji
w warunkach pełzania elementów
przegrzewacza pary części ciśnieniowej
kotłów energetycznych
Podstawowym celem prowadzonych badań stali austenitycznej T321H w stanie wyjściowym i po różnych czasach
pracy było zbudowanie modelu umożliwiającego przewidywanie trwałości eksploatacyjnej elementów części ciśnieniowej kotła po długotrwałej eksploatacji w warunkach
pełzania wykonanych z tej stali. Wykonano badania pełzania stali T321H przeznaczonej na elementy kotłów o parametrach nadkrytycznych. Obejmowały one badania właściwości wytrzymałościowych oraz analizę struktury stali w
stanie wyjściowym oraz po długotrwałej ekspozycji w warunkach pełzania (po ok. 200000 godzin pracy). Badania
te umożliwiły wyznaczenie wytrzymałości na pełzanie oraz
opracowanie klasyfikacji zmian struktury i rozwoju procesów wydzieleniowych. Zastosowana metodyka oraz uzyskane wyniki badań będą wykorzystane w tworzeniu modeli
umożliwiających przewidywanie trwałości eksploatacyjnej
dla innych materiałów o strukturze austenitycznej.

Structure and properties of T321H austenitic steel
after long-term service at creep conditions of steam
superheater components in pressure section
of power boilers
The main aim of testing T321H austenitic steel in initial
state and after various work times was to build a model
to allow forecasting the lifetime of boiler’s pressure section
components from this steel after long-term service at creep
conditions. The creep tests of T321H steel for components
of boilers with supercritical parameters were carried out.
They included the investigations of mechanical properties
and structure analysis of steel in initial state and after
long-term exposure to creep conditions (after approx. 20,000
hours of service). These investigations enabled the determination of creep strength and elaboration of classification of
structural changes and development of precipitation processes. The applied methodology and obtained test results
will be used in creation of models to enable forecasting the
lifetime for other materials with austenitic structure.

Wstęp
Rozwój energetyki wiąże się między innymi z budową
bloków energetycznych o coraz wyższych parametrach
pracy. Budowanie jednostek energetycznych o wysokich
parametrach wylotowych pary wymusza poszukiwanie
oraz stosowanie nowych materiałów. Wśród elementów
krytycznych części ciśnieniowej kotłów można wyróżnić wężownice przegrzewaczy pary, na które obecnie
przy parametrach pracy odpowiadających ciśnieniu
o
do ok. 25 MPa i temperaturze do około 580 C stosuje
się stale martenzytyczne P92, P91 [1, 2]. Aby sprostać
wyższej temperaturze pary w kotłach na parametry
nadkrytyczne, szczególnie na ostatnich stopniach przegrzewu, na wężownice przegrzewaczy pary mogą być
stosowane tylko stale austenityczne bądź stopy niklu
charakteryzujące się odpowiednio wysoką wytrzymałością na pełzanie przy równocześnie wysokiej odporności na korozję wysokotemperaturową w atmosferze
spalin oraz odpornością na zgorzelinowanie po stronie
czynnika [2].
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W Polsce dotychczas w długotrwałej eksploatacji
jest jeden kocioł energetyczny, w którym stal austenityczną zastosowano na wężownice ostatniego stopnia
przegrzewacza pary. Ponadto w ostatnich dwóch latach
zostały uruchomione dwa nowe bloki energetyczne na
nadkrytyczne parametry pracy (Elektrownia Bełchatów i Pątnów). W planach inwestycyjnych na najbliższe lata przewiduje się budowę i uruchomienie kolejnych bloków energetycznych dużej mocy na parametry
nadkrytyczne, w których będą zastosowane materiały
o strukturze austenitycznej. Stąd niezwykle istotne
jest zdobycie wiedzy o procesach degradacji struktury
i właściwości oraz przyczyn zachodzących zmian w austenitycznych stalach i stopach niklu po długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania. Dla konwencjonalnych materiałów o osnowie ferrytycznej stworzone
zostały i wykorzystywane są w ocenie przydatności do
dalszej eksploatacji kryteria degradacji tych stali [3].
W dobie rozwoju kotłów o nadkrytycznych parametrach
pracy istotnym jest przeprowadzanie badań i stworzenie takich kryteriów dla stali austenitycznych.
Prezentowana praca stanowi pierwszy etap badań
zmian struktury i właściwości użytkowych austenitycznej stali po długotrwałej eksploatacji poza obliczeniowy
czas pracy wynoszący 100 000 godzin.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły wycinki wężownic przegrzewaczy pary z austenitycznej stali T321H. Wycinki
pobrano z wężownic przegrzewaczy pary kotła amerykańskiej Elektrowni AMOS i zostały pozyskane za pośrednictwem Energy Power Research Institute (EPRI).
Według danych uzyskanych z EPRI wężownice przegrzewaczy pary eksploatowane były w temperaturze od
540 do 560oC i przy ciśnieniu 25 MPa [4]. Czas eksploatacji poszczególnych wycinków wężownic przegrzewaczy pary wynosił od 150 000 godzin do około 207 000
godzin eksploatacji. Spośród pozyskanych kilkunastu
różnych wycinków wężownic ze stali T321H po długotrwałej eksploatacji do badań wybrano cztery wycinki
po eksploatacji i jeden w stanie wyjściowym, o średnicy
zewnętrznej ø 44 mm i grubości ścianki 7 mm każdy.
Na pozyskanym materiale wykonano:
a) badanie właściwości mechanicznych oraz twardości,
b) badanie zmian struktury austenitu i ocenę rozwoju
procesów wydzieleniowych węglików obserwowane
w skaningowym i prześwietleniowym mikroskopie
elektronowym,
c) badanie rozwoju procesów wydzieleniowych węglików z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej osadu wydzieleń wyizolowanych elektrolitycznie,
d) badanie wpływu temperatury i naprężenia na czasową wytrzymałość na pełzanie (skrócone próby pełzania),
e) wyznaczenie resztkowej wytrzymałości na pełzanie,
granicy pełzania oraz szybkości pełzania w oparciu
o próby pełzania z pomiarem wydłużenia.
Wyniki
Właściwości wytrzymałościowe

Badania właściwości wytrzymałościowych przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Uzyskane wyniki
badań zastawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Porównanie wyników badań właściwości wytrzymałościowych stali T321H w różnych stanach
Table 1. Comparison of results of investigations of strength properties of T321H steel in various states
Stan materiału
stan wyjściowy
po długotrwałej eksploatacji
w warunkach pełzania

Oznaczenie

Rm, MPa

R0,2, MPa

A 5, %

Z, %

Twardość HV10

10

567

268

57

64

138

13

630

245

36

34

167

17

487

187

36

34

156

20

578

250

40

37

152

Zarówno wzrost właściwości mechanicznych jak
i twardości jest skutkiem pojawienia się w wyniku eksploatacji licznych drobnych wydzieleń wewnątrz ziarn
austenitu jako skutek starzenia. Zjawisko to będzie
przedmiotem dalszych badań.

Ocena struktury materiału wycinków wężownic
przegrzewaczy pary ze stali T321H

Badania struktury przeprowadzono na mikroskopie
świetlnym oraz w skaningowym mikroskopie elektronowym odpowiednio przy powiększeniach do 800 i do

a)

b)

c)

Rys. 1. Struktura materiału wycinków wężownic przegrzewaczy pary z austenitycznej stali T321H: a)stan wyjściowy ozn.
nr 10, b) próbka ozn. nr 20, c)próbka ozn. nr 13
Fig. 1. Material structure of sections of T321H austenitic steel steam superheater coils: a) initial state no. 10, b) sample no.
20, c) sample no. 13
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Rys. 2. Mikrostruktura materiału wycinka wężownicy przegrzewaczy pary stali T321H po długotrwałej eksploatacji w prześwietleniowym mikroskopie elektronowym ( próbka ozn. 20)
Fig. 2. Material microstructure of section of T321H steel steam superheater coil after long-term service observed under transmission electron microscope (sample no. 20)

5 000×. Rozpoczęto również badania mikrostruktury
w prześwietleniowym mikroskopie elektronowym.
Stal T321H w stanie wyjściowym charakteryzuje
się jednorodną strukturą austenityczną z bliźniakami
o wielkości ziarna od 4 do 6 wg ASTM i nielicznymi
azotkami pierwotnymi TiN o charakterystycznych regularnych kształtach. Nie zaobserwowano innego typu
wydzieleń zarówno wewnątrz jak i po granicach ziarn
austenitu w stanie wyjściowym (rys. 1). Badania struktury materiałów po długotrwałej eksploatacji wykazały
zróżnicowany stopień degradacji struktury w stosunku
do struktury stanu wyjściowego. W wyniku eksploatacji w pierwszej kolejności ujawniono liczne drobne równomiernie rozmieszczone wydzielenia węglików typu
M23C6 wewnątrz ziarn austenitu. Na granicach ziarn
austenitu zaobserwowano natomiast nieliczne obszary
występowania wydzieleń fazy V (FeCr), a ponadto nieliczne wydzielenia węglika TiC nierównomiernie rozmieszone w strukturze.
Efektem dalszej eksploatacji jest występowanie
struktury austenitycznej z bardzo licznymi, zróżnicowanej wielkości, choć w większości drobnymi, równomiernie rozmieszczonymi węglikami typu M23C6 wewnątrz ziarn austenitu. Na granicach ziarn austenitu
ujawniono liczne wydzielenia fazy V (FeCr) najpierw
wyodrębnione a potem we wszystkich obszarach tworzące łańcuszki. Wewnątrz ziarn austenitu ponadto
zaobserwowano jedynie nieliczne wydzielenia węglika
TiC nierównomiernie rozmieszone w strukturze. W kolejnym etapie degradacji struktury następuje dalszy
wzrost węglików typu M23C6 wewnątrz ziarn austenitu oraz wydzieleń fazy V i to zarówno typu FeCr jak
i MoCr.
Potwierdzeniem występowania węglików TiC, M23C6
oraz fazy V są wyniki obserwacji cienkich folii przy powiększeniach od 15 do 100 tys. × w prześwietleniowym
mikroskopie elektronowym na materiale wycinka ozn.
nr 20 (rys. 2).
Wytrzymałość na pełzanie
Czasowa wytrzymałość na pełzanie

Znajomość czasowej wytrzymałości na pełzanie zarówno materiału w stanie wyjściowym jak i po eksploatacji limituje ich czas pracy w elementach części
ciśnieniowej kotłów pracujących powyżej temperatury
granicznej. Próby te prowadzone są dla 5 poziomów
o
temperatury badania Tb = 700, 720, 740, 760, 780 C

przy stałym poziomie naprężenia badania Vb = 69 MPa
odpowiadającym poziomowi naprężenia roboczego
przewidywanej eksploatacji. Wyznaczenie trwałości
badanych materiałów wężownic przegrzewacza pary
w stanie wyjściowym i po długotrwałej eksploatacji
o wybranych stanach strukturalnych jest realizowane
w skróconych próbach pełzania.
Wyniki skróconych prób pełzania materiału wężownic przegrzewacza pary ze stali T321H w stanie wyjściowym dla parametrów szacunkowych z krzywej L-M
w postaci zależności log tr = f(Tb) przy σb = const pokazano na rys. 3. Próby te są kontynuowane.

Rys. 3. Wyniki skróconych prób pełzania materiału wężownic przegrzewacza pary w postaci zależności log tr = f(Tb)
przy σb = const dla parametrów szacunkowych z krzywej
L-M
Fig. 3. Results of abridged creep tests of steam superheater
coil material in the form of dependence log tr = f(Tb) at σb =
const for parameters estimated based on L-M curve

Prędkość pełzania

Prędkość pełzania badanego materiału jest wyznaczana w próbach pełzania z pomiarem wydłużenia
w czasie trwania próby. Próby te prowadzone są na
materiale wężownic przegrzewacza pary wykonanych
z badanej stali T321H w stanie wyjściowym i po eks-
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ploatacji. Na podstawie zbudowanej charakterystyki wytrzymałości na pełzanie dla materiału w stanie
wyjściowym zaproponowano program badań w tym
zakresie. Przyjęty program pokazany na rys. 4 obejmuje przeprowadzenie prób pełzania o ich czasie trwania umożliwiającym wyznaczenie prędkości pełzania
w stanie ustalonym dobieranym każdorazowo w zależności od poziomu temperatury badania Tb i poziomu
naprężenia badania σb. W szczególności prowadzone są
próby przy stałym poziomie naprężenia σb = 69 MPa
odpowiadającym roboczemu eksploatacji i przy różnych
poziomach temperatury badania Tb w zakresie od 600
do 650oC.
Prognozowany czas eksploatacji do osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej wartości trwałego odkształcenia będący rozporządzalną trwałością resztkową
wyznacza się z uzyskanej wartości prędkości pełzania w odniesieniu do przyjętej maksymalnej wielkości

Rys. 4. Program prób pełzania z pomiarem wydłużenia
w czasie trwania próby dla wyznaczenia prędkości pełzania w ustalonym stanie pełzania przy stałym poziomie
naprężenia σb odpowiadającym roboczemu eksploatacji
i różnych poziomach temperatury badania Tb
Fig. 4. Programme of creep tests with measurement of elongation during the test to determine creep rate in a specific
creep state at constant level of stress σb corresponding to
the working stress during service and at various test temperatures Tb

trwałego odkształcenia, którą dla stali T321H przyjęto
na poziomie 1,0%.
Uzyskane wartości wyznacza się z zależności
tre = εmax/ εs

(1)

gdzie :
tre – trwałość rozporządzalna,
εmax – przyjęta maksymalna wielkość trwałego odkształcenia
εs – uzyskana wartość prędkości pełzania w danej
temperaturze badania Tb przy wymaganym
poziomie naprężenia badania σb
Próby te będą kontynuowane w roku 2012.
Wnioski
Dotychczas przeprowadzone badania austenitycznej
stali T321H po długotrwałej eksploatacji w warunkach
pełzania wykazały, że:
1. Wzrost właściwości mechanicznych, jak i twardości,
jest prawdopodobnie skutkiem pojawienia się w wyniku eksploatacji licznych drobnych wydzieleń węglika M23C6 wewnątrz ziarn austenitu a obniżanie się
właściwości plastycznych prawdopodobnie głównie
skutkiem pojawienia się na granicach ziarn auste-
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nitu wydzieleń fazy σ, jako skutku długotrwałego
starzenia. Zjawisko to będzie przedmiotem dalszych
szczegółowych badań.
2. Badania struktury materiałów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania wykazały zróżnicowany stopień degradacji struktury w stosunku
do struktury stanu wyjściowego. Zróżnicowanie to
wynika z rzeczywistych parametrów dotychczasowej eksploatacji. Oprócz czasu eksploatacji głównym
parametrem decydującym o dynamice zachodzących
zmian w strukturze jest poziom rzeczywistej temperatury pracy. Im rzeczywista temperatura pracy jest
wyższa tym zachodzące zmiany w strukturze po zbliżonym czasie eksploatacji są większe.
3. W wyniku długotrwałej eksploatacji w warunkach
pełzania w pierwszej kolejności ujawniono liczne
drobne równomiernie rozmieszczone wydzielenia
węglików typu M23C6 wewnątrz ziarn austenitu.
Na granicach ziarn austenitu zaobserwowano natomiast nieliczne obszary występowania wydzieleń
fazy σ(FeCr), a ponadto nieliczne wydzielenia węglika TiC nierównomiernie rozmieszone w strukturze. Efektem dalszej eksploatacji jest występowanie
struktury austenitycznej z bardzo licznymi, zróżnicowanej wielkości, choć w większości drobnymi, równomiernie rozmieszczonymi węglikami typu M23C6
wewnątrz ziarn austenitu. Na granicach ziarn austenitu ujawniono liczne wydzielenia fazy σ (FeCr) najpierw miejscami, a potem we wszystkich obszarach
tworzące łańcuszki. Wewnątrz ziarn austenitu ponadto zaobserwowano jedynie nieliczne wydzielenia
węglika TiC nierównomiernie rozmieszone w strukturze. W kolejnym etapie degradacji struktury następuje dalszy wzrost węglików typu M23C6 wewnątrz
ziarn austenitu oraz wydzieleń fazy σ i to zarówno
typu FeCr jak i MoCr .
4. Uzyskane wyniki badań mikrostruktury wpisują się
w zaproponowany model degradacji struktury badanej austenitycznej stali T321H. Model ten zostanie
zweryfikowany oraz uzupełniony o metodologię oceny
stanu badanej stali pracującej w warunkach pełzania
w oparciu o ocenę zmian w strukturze odniesioną do
stopnia wyczerpania.
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Ocena możliwości wykorzystania
produktów ubocznych z energetyki
i górnictwa do wytwarzania brykietów
z odpadów hutniczych
Celem pracy było opracowanie warunków wykorzystania zwrotnego odpadów hutniczych. Mieszanki do brykietowania zestawiono ze szlamów konwertorowych, popiołów
z elektrowni oraz mułów węglowych z dodatkiem różnych
spoiw. Próby brykietowania prowadzono w brykieciarce
walcowej. Stwierdzono, że do brykietowania nie nadają
się spoiwa oparte na popiołach z elektrowni. Muły węglowe
mogą być stosowane, jako dodatek obniżający zużycie paliwa w procesie redukcji i topienia brykietów. Najlepszym
spoiwem do brykietowania tego typu materiałów okazało
się spoiwo organiczne. Brykiety można suszyć w spalinach,
a gorący wsad podawać bezpośrednio do procesu metalurgicznego, co winno obniżyć zużycie energii.

Assessment of the possibility of using power
industry and mining by-products for production
of briquettes from steel-making waste
The purpose of the work was to develop conditions for
return use of steel-making waste. The mixtures for briquetting consisted of converter sludges, power station ashes
and coal slurries with addition of various binders. The
briquetting tests were carried out in rolling briquetting
machine. Binders based on power plant ashes were found
to be not suitable for briquetting. Coal slurries can be used
as an additive to lower fuel consumption in the reduction
and melting of briquettes. The best binder for briquetting
of this type of materials turned out to be the organic binder.
Briquettes can be dried in waste gas and hot charge is to be
applied directly to the steel-making process, which should
reduce the energy consumption.

Wstęp
W hutnictwie podejmowane są proekologiczne działania mające na celu utylizację drobnoziarnistych odpadów hutniczych takich jak szlamy żelazonośne. Możliwość ekonomicznego a jednocześnie proekologicznego
wykorzystania tych odpadów dają wytworzone z nich
brykiety, pozwalające na obniżenie zużycia rud żelaza
w procesie wielkopiecowym lub w piecu szybowym typu
żeliwiak.
Proces brykietowania szlamów żelazonośnych z dodatkiem różnych materiałów wiążących dostępnych
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na rynku jest w miarę opanowany. Jednak stosowanie
drogich materiałów wiążących podnosi koszt brykietowania odpadów żelazonośnych, co w znacznym stopniu
ogranicza opłacalność ich wykorzystania w procesie
hutniczym. Aby obniżyć koszty wytwarzania brykietów postanowiono zastosować w mieszankach do brykietowania jako spoiwo dodatek popiołów z elektrowni.
Ponadto zaplanowano zastosowanie w mieszance do
brykietowania mułów węglowych, co mogłoby obniżyć
zużycie paliwa w procesie hutniczym, w którym znajdą
zastosowanie brykiety, poprawiając ogólny bilans energetyczny.
Pozwoli to na częściowe rozwiązanie problemu utylizacji drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych oraz
zmniejszenie zalegania popiołów z elektrowni. Zastosowanie takich brykietów np. w piecu szybowym, nie spowoduje generowania nowych odpadów, bowiem popioły
w wyniku przetapiania przechodzą do żużla, który wykorzystywany jest np. w cementowniach
Materiał, zakres i metodyka badań
Do prób brykietowania wytypowano jeden z najtrudniejszych do wykorzystania odpadów żelazonośnych,
jakim jest szlam konwertorowy. Szlamy konwertorowe
powstające w wyniku mokrego odpylania gazów konwerterowych są w większości deponowane na składowiskach [1]. Kolejnym składnikiem były popioły z elektrowni. Popioły te jako mieszaniny glinokrzemianów
z siarczanem i tlenkiem wapnia są przydatne do wytwarzania spoiw. W podjętych badaniach starano się
wykorzystać tę cechę popiołów i zastosować je jako
spoiwo do brykietowania szlamów konwertorowych
[2]. Ponadto wykonano próby podawania do brykietowanej mieszanki mułów węglowych jako dodatku energetycznego, umożliwiającego obniżenie zużycia paliwa
np. w piecu szybowym [3]. W celu uzyskania brykietów
o odpowiedniej jakości, oprócz popiołów z elektrowni
zastosowano dodatek różnych spoiw takich jak; skrobia, szkło wodne, pyły z masy bentonitowej i wapno palone. Laboratoryjne próby brykietowania odpadów hutniczych prowadzono w brykieciarce walcowej, rys. 1.
Mieszanka do brykietowania była homogenizowana,
w celu równomiernego rozprowadzenia spoiwa w całej
objętości mieszanki. Wytworzone brykiety poddane zostały sezonowaniu przez okres 5÷10 dób w celu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości zrzutowej i na ściskanie. Wstępne próby brykietowania, z zachowaniem
wilgotności mieszanki zalecanej w literaturze [4, 5],
Rys. 1. Laboratoryjna instalacja do brykietowania z prasą walcową
Fig. 1. Laboratory briquetting system
with roll press
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okazała się nieudana. Przystąpiono więc do prób brykietowania zgodnie z parametrami zalecanymi przez
producenta wyżej opisanej instalacji [6]. Przeprowadzono ponad 20 prób brykietowania odpadów z wytypowanymi spoiwami.
W każdej serii prób brykietowania zgorzeliny oznaczano:
– wilgotność brykietowanej mieszanki,
– wytrzymałość brykietów na ściskanie bezpośrednio
po ich wykonaniu, a następnie po 5÷10 dobach sezonowania,
– wytrzymałość zrzutową brykietów bezpośrednio po
ich wykonaniu, a następnie po 10 dobach,
– stabilność brykietów w atmosferze kontrolowanej –
tj. podczas nagrzewania w atmosferze powietrza do
temperatury 1000°C.
Wyniki i ich dyskusja
Wyniki brykietowania mieszanek na bazie pyłów
z elektrowni

Stwierdzono, że do brykietowania szlamów konwertorowych nie nadają się spoiwa na bazie popiołów z elektrowni. Nie udało się uzyskać brykietów odpowiedniej
jakości. Brykiety w próbie zrzutowej i w próbie wytrzymałości na ściskanie rozpadały się. Nie zwiększały też
wytrzymałości po sezonowaniu. Kolejne próby polegające na podawaniu dodatkowych spoiw jak szkło wodne, skrobię czy też wapno palone, nie przyniosły zadawalających rezultatów. Stwierdzono, że stosowanie popiołów jako samodzielnych spoiw jest nieuzasadnione.
Wyniki brykietowania mieszanek ze spoiwem
organicznym na bazie skrobi z mułami węglowymi

Próby brykietowania z dodatkiem najpierw 7,5%
a następnie 3% spoiwa na bazie skrobi wykazały, że powstające brykiety mają już bardzo dobre właściwości
mechaniczne bezpośrednio po procesie brykietowania.
Brykiety są plastyczne, przy spadku z taśmociągu odkształcają się, ale nie ulegają rozpadowi. Jest to bardzo
istotna cecha, która umożliwia transport brykietów do
miejsca sezonowania. Po dziesięciu dniach sezonowania brykiety charakteryzowały się wysoką wytrzymałością na ściskanie wynoszącą 135 daN/brykiet.
Kolejnym etapem prób było dodawanie do mieszanki
różnej ilości mułów węglowych. Przeprowadzone próby wykazały, że przy dodatku do mieszanki do 15%
mułów węglowych, uzyskuje się brykiety o bardzo dobrych właściwościach wytrzymałościowych. Praktycznie bezpośrednio po brykietowaniu brykiety nadają się

Rys. 2. Po prawej przykład brykietu ze spoiwem skrobiowym z jaśniejszymi nalotami pleśni. Po lewej przykład brykietu odpowiednio sezonowanego
Fig. 2. To the right, the example of briquette with starch
binder with brighter layers of mildew. To the left, the
example of properly seasoned briquette
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do wykorzystania w procesie metalurgicznym. Należy
jednak zwrócić uwagę na fakt, że brykiety z udziałem
spoiwa skrobiowego są bardzo wrażliwe na prawidłowe
sezonowanie, rys. 2.
Brykiety należy układać w niewielkich pryzmach
w przewiewnym i suchym miejscu. W przeciwnym
przypadku brykiety zaczynają pokrywać się pleśnią.
Wyniki brykietowania mieszanek ze spoiwem
nieorganicznym na bazie pyłów z mas
bentonitowych oraz szkła wodnego

Brykietowanie szlamów konwertorowych z zastosowaniem pyłów z mas bentonitowych jest możliwe, ale
brykiety o odpowiedniej wytrzymałości są uzyskiwane
dopiero po przekroczeniu 10% tego spoiwa w mieszance do brykietowania. Stwierdzono, że uzyskane właściwości fizykochemiczne brykietów z dodatkiem pyłów
z mas bentonitowych są wystarczające, aby można
je było przekazywać bezpośrednio po ich wykonaniu
do procesu metalurgicznego. Również dodatek mułów
węglowych w ilości 15% nie powodował pogorszenia
właściwości wytrzymałościowych brykietów. Niestety w stosunku do spoiwa na bazie skrobi brykiety te
charakteryzują się zdecydowanie bo 3÷8 razy, niższą
wytrzymałością mechaniczną. Spoiwo bentonitowe ma
jednak jeden bardzo ważny atut – można je pozyskiwać
bezpłatnie. Próby brykietowania szlamów ze szkłem
wodnym przyniosły pozytywne rezultaty, gdyż brykiety charakteryzowały się bardzo dobrą wytrzymałością
na ściskanie, po 10 dniach sezonowania i bardzo dobrą
wytrzymałością zrzutową po 5 dniach sezonowania.
Wadami tego spoiwa jest jednak brak wytrzymałości
na ściskanie i na zrzucanie, bezpośrednio po brykietowaniu. Powstające brykiety należy bardzo delikatnie
układać w miejscu sezonowania, aby nie uległy zniszczeniu. W warunkach przemysłowych dotrzymanie takich kryteriów jest niemożliwe.
Wyniki nagrzewania brykietów z dodatkiem
różnych spoiw do temperatury 1000°C w atmosferze
powietrza oraz suszenia spalinami

W celu stwierdzenia jak zachowują się brykiety w
wysokich temperaturach przeprowadzono próbę ich
nagrzewania do temperatury 1000°C. Miało to na celu
określenie ich zachowania w atmosferze powietrza (odporności brykietów na rozpad podczas symulacji nagrzewania wsadu w warunkach pieca elektrycznego,
konwertora lub żeliwiaka).
Do prób wysokotemperaturowych przygotowano
brykiety ze spoiwem organicznym oraz ze spoiwem
na bazie pyłów bentonitowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, ze brykiety z tymi spoiwami nie rozpadały się i były stabilne w całym zakresie
temperatur, a w temperaturze 1000°C zaczynały się
nadtapiać. Bardzo ciekawe, a jednocześnie bardzo
obiecujące z punktu widzenia technologicznego zjawisko, zaobserwowano podczas wygrzewania brykietów w spalinach. Brykiety ze spoiwem na bazie pyłów
z mas bentonitowych praktycznie nie zmieniły swoich
własności wytrzymałościowych. Brykiety z dodatkiem
spoiwa organicznego zachowały bardzo wysokie właściwości wytrzymałości na ściskanie. Oznacza to, że brykiety te bezpośrednio po brykietowaniu i wygrzewaniu
w spalinach mogą być podawane do pieca szybowego.
Dodatkowym atutem, który może być wykorzystany
praktycznie jest to, że do pieca podawany może być
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gorący wsad, co zdecydowanie winno obniżyć zużycie
energii na jego redukcję i stopienie.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych prób brykietowania szlamów konwertorowych z odpadami z energetyki
i górnictwa i z różnymi spoiwami, pod kątem ich recyklingu w procesach metalurgicznych można sformułować następujące wnioski:
1. Do brykietowania szlamów konwertorowych nie
nadają się popioły z elektrowni. Brykiety po próbie
zrzutowej i po próbie wytrzymałości na ściskanie rozpadały się. Również sezonowanie brykietów nie przyniosło pozytywnych rezultatów.
2. Spoiwa organiczne są bardzo dobrym składnikiem
wiążącym. Cechą charakterystyczną brykietów
z tym spoiwem, bardzo istotną z punktu widzenia ich
transportu po procesie brykietowania, jest ich dobra
plastyczność. Brykiety należy układać w pryzmach
w przewiewnym i suchym miejscu aby przeciwdziałać ich pleśnieniu.
3. Muły węglowe mogą być z powodzeniem stosowane
jako dodatek obniżający zużycie paliwa w procesie
redukcji i topienia brykietów.
4. Wykorzystanie pyłów z mas bentonitowych jako spoiwa jest możliwe, ale należy stosować co najmniej
10% jego dodatek, aby brykiety zachowały minimum
właściwości wytrzymałościowych. Dodatek szkła
wodnego powoduje bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe, ale dopiero po minimum 5÷10 dobach
sezonowania.
5. Badania odporności brykietów na rozpad podczas
njoagrzewania do 1000°C wykazały, że brykiety były
stabilne w całym zakresie temperatur.
6. W celu maksymalnego skrócenie czasu sezonowania
brykietów i przeciwdziałania ich pleśnieniu należy je suszyć w spalinach, bezpośrednio po procesie
brykietowania. Brykiety zachowują bardzo wysokie
właściwości wytrzymałości na ściskanie i mogą być
podawane bezpośrednio do procesu metalurgicznego, co winno obniżyć zużycie energii na ich redukcję
i stopienie.
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Opracowanie systemu informatycznego
wspomagającego technologię wytapiania
stali i stopów w próżniowym piecu
indukcyjnym VSG-100S
Celem pracy było opracowanie programu komputerowego analizującego dane technologiczne z wytopów w funkcji
„stopowości” wytapianych stali i stopów oraz utworzenie
komputerowych baz danych zawierających informacje
o uzyskach poszczególnych pierwiastków – składników stali, dla potrzeb wykonania wytopów w próżniowym piecu
indukcyjnym VSG 100S. Opracowany program stanowi
poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie technologii procesu metalurgicznego i zostanie wykorzystany
przy opracowywaniu technologii wykonywania wytopów
badawczych w próżniowym piecu indukcyjnym VSG 100S
w warunkach Instytutu Metalurgii Żelaza.

Development of computer system supporting
technology for steel and alloy melting with vacuum
induction furnace VSG-100S
The purpose of the work was to develop the computer program to analyse process data from steel and alloy melts
in the “alloying” function and create computer databases
with information on yields of individual elements – steel
components, for the needs of making melts with vacuum induction furnace VSG 100S. This program is the extension
and systemisation of knowledge on steel-making process
technology and will be used in development of technology
for making experimental melts with vacuum induction furnace VSG 100S under the Institute for Ferrous Metallurgy
conditions.

Wprowadzenie
Technologia wykonywania wytopów badawczych
w próżniowym piecu indukcyjnym VSG 100S, to w rzeczywistości zbiór wielu technologii, opracowywanych
na bieżąco, szczególnie dla nowych gatunków stali
i stopów, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe. Duże zróżnicowanie wytapianych stali i stopów
powoduje, że do każdego wytopu lub serii podobnych
wytopów należy opracować indywidualną technologię,
co jest realizowane w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie praktyczne.
Opracowanie takiej technologii wymaga przeanalizowania wielu parametrów wpływających na uzyskanie
zaplanowanego składu chemicznego z wykorzystaniem
starannie wyselekcjonowanej grupy wytopów. Trafienie na planowany skład chemiczny wymaga dokonania obliczeń uwzględniających uzyski poszczególnych
pierwiastków w zależności od ich prężności par, powinowactwa do tlenu jak również od stanu technicznego wyłożenia ogniotrwałego pieca. Zadanie to z reguły
poprzedza analiza kart wytopowych wytopów o podobnym składzie chemicznym. Proces ten jest pracochłonny ze względu na duże zróżnicowanie składów stali,
jak i brak jednoznacznych kryteriów systematyzacji
danych.
Podstawowym parametrem technologicznym decydującym o trafności wytopu są założone uzyski poszczególnych pierwiastków, składników stali, które w
dużym stopniu zależą od stopowości wytapianej stali
lub stopu. Prognozując uzyski pierwiastków, należy
również brać pod uwagę kolejność wykonywania dane-
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go wytopu po wytopie stali stopowej. Dla przeprowadzenia analizy uzysków, należy dokonać pogrupowania
wytapianych stali w zależności od zawartości w nich
takich pierwiastków jak: Cr, Ni, Mo, W, Co, Si, Mn, Al
i innych i określić stopowość.
Statystyczna analiza uzysków poszczególnych pierwiastków w zależności od stopowości stali i stopu pozwoli na wykonanie obliczeń metalurgicznych według
zadanych kryteriów.
Zakres badań
Praca obejmowała:
– analizę kart wytopowych w zależności od stopowości
wytapianych stali i stopów,
– analizę kart wytopowych w zależności od ilości wytopów na pracującym tyglu,
– obliczenia wielkości uzysków w zależności od utworzonych grup obejmujących stopowość wytopu oraz
liczbę i kolejność wytopów na pracującym tyglu,
– opracowanie bazy danych uwzględniającej zadane
parametry,
– oprogramowanie bazy danych,
– opracowanie programu analizującego dane technologiczne zebrane w bazie uzysków dla potrzeb realizacji wytopów,
– wprowadzenie do bazy danych wytopów pozwalających na weryfikację algorytmów,
– testowanie programu analizującego na populacje wytopów z pieca VSG-100S.
Program o nazwie WYTOP VSG-100 został napisany
w systemie Borland DELPHI 2006 będącym obiektową
wersją języka Turbo Pascal dla systemu Windows od
wersji 2000 wzwyż. System baz danych został napisany
w standardzie PARADOX 7.0. Dostęp do baz danych
wymaga zainstalowania na komputerze sterowników
BDE.
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Opracowany program umożliwia wygodne przeglądanie zgromadzonych danych wytopowych w układzie
tabelarycznym (wszystkie wytopy) lub w układzie jednostkowym (wytop po wytopie), selekcję wytopów według różnych kryteriów, obliczanie parametrów statystycznych uzysków wszystkich pierwiastków w wybranej populacji wytopów. Na podstawie przedstawionych
w pracy algorytmów program oblicza średnie uzyski
poszczególnych pierwiastków oraz średnią różnicę pomiędzy temperaturą likwidus i temperaturą odlewania, dla populacji wytopów, wyselekcjonowanej zgodnej
z kryteriami użytkownika.
Program umożliwia ponadto dalszą rozbudowę baz
danych wytopów w miarę wykonywania kolejnych wytopów. Program został wdrożony w Zespole Procesów
Surowcowych.
Podsumowanie
W ramach niniejszej pracy opracowano system baz
danych do gromadzenia i przechowywania informacji
o parametrach technologicznych opisujących wytopy
wykonane w próżniowym piecu indukcyjnym VSG100. Opracowana została baza danych do gromadzenia
informacji o wytopach. Opracowano również robocze
bazy danych wykorzystywane przez program do zadań
związanych z przetwarzaniem danych według kryteriów użytkownika. Do bazy wytopów wprowadzone zostały informacje o wytopach. W oparciu o te bazy pracuje opracowany w ramach pracy program do analizy
danych wytopowych.
Opracowany program stanowi poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie technologii procesu
metalurgicznego i zostanie wykorzystany przy opracowywaniu technologii wykonywania wytopów badawczych w próżniowym piecu indukcyjnym VSG-100S
w warunkach Instytutu Metalurgii Żelaza. Program został wdrożony w Zespole Procesów Surowcowych IMŻ.

Wyniki
Program posiada następujące funkcje:
• Gromadzenia w bazie danych parametrów technologicznych opisujących wytopy wykonane w próżniowym piecu indukcyjnym VSG-100,
• Gromadzenia danych o specjalnych materiałach wsadowych stosowanych do wytopów, mających wpływ
na przebieg procesu metalurgicznego,
• Gromadzenia danych o stopowości (zawartości pierwiastków stopowych) wytapianych stali i stopów,
• Przeglądania wytopów zgromadzonych w bazie danych w formie tabelarycznej (w konwencji znanej
z arkusza kalkulacyjnego)
• Przeglądania danych wytop po wytopie (zastępującego przeglądanie papierowych kart wytopowych)
• Selekcji wytopów według zadanych kryteriów obejmujących zakresy zawartości pierwiastków, ilości
wytopów wykonanych na tyglu i wytopów po „płukaniu tygla”, temperatury odlewania, wielkości próżni
podczas wytopu lub rodzaju zastosowanej atmosfery
(argon, azot) podczas procesu,
• Statystycznej analizy uzysków poszczególnych pierwiastków w wybranej grupie wytopów,
W ramach pracy do bazy wytopowej wprowadzono
dane z kart wytopowych z 50 wytopów, które stanowiły
punkt wyjścia do wyznaczenia uzysków poszczególnych
pierwiastków w określonych stalach i stopach i różnych
warunkach procesu wytapiania.

Jerzy Pogorzałek, Mariusz Borecki, Lech Bulkowski,
Piotr Różański

Alternatywne materiały do izolacji cieplnej
nadlewu wlewka stalowego
Podjęto badania nad możliwością opracowania izolacji
cieplnej nadlewu wlewka z materiałów odpadowych powstających w stalowni. Zastosowano różne środki spieniające mieszaninę skomponowaną z materiałów odpadowych
pochodzących z procesów stalowniczych. Określono wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz izolacyjność cieplną
opracowanych materiałów. Przeprowadzone testy opracowanych materiałów potwierdziły wysoką izolacyjność
i przydatność do wykonywania ociepleń nadlewu wlewka
klasycznego.

Alternative materials for thermal insulation
of sinkhead of steel ingot
The research on the possibility to develop thermal insulation for sinkhead of an ingot from waste materials generated at steelworks was taken up. Various agents were used to
foam the mixture comprised of waste materials from steelmaking processes. The compression and bending strength
and thermal insulating power of developed materials were
determined. The tests of developed materials confirmed
high insulating power and suitability for making thermal
insulations for sinkhead of a classic ingot.

Prace IMŻ 4 (2012)

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji...

Wprowadzenie
Wykonane w IMŻ symulacje komputerowe procesu
krzepnięcia wlewka stalowego oraz dane literaturowe
[1–7] wskazują, że o głębokości zalegania i kształcie
jamy skurczowej wlewka decydują parametry materiału izolującego nadlew, tj. współczynnik przewodzenia
ciepła, gęstość i ciepło właściwe. Im wartości tych parametrów są niższe, tym strumień cieplny skierowany
do korpusu wlewka jest bardziej intensywny niż strumienie ciepła skierowane w pozostałych kierunkach,
a w konsekwencji korpus wlewka jest dłużej zasilany
ciekłą stalą z nadlewu.
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a)

b)

Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej
nadlewu
Do wykonania materiałów izolacyjnych nadlewu użyto odpadowych surowców powstających głównie w stalowni. Jako podstawowego surowca użyto pyliste porafinacyjne żużle z procesów pozapiecowej obróbki stali
(LF i VAD), których gęstość waha się od 2,59 g/cm3 do
2,78 g/cm3 oraz odpad celulozowy.
Żużle w przygotowanych mieszankach pełnią rolę
materiału ogniotrwałego oraz spoiwa, gdyż ich dominującym składnikiem mineralogicznym jest krzemian
dwuwapniowy, który jest składnikiem cementu portlandzkiego.
Celem dodatkowego zwiększenia wytrzymałości na
uszkodzenia opracowanego materiału izolacyjnego, do
związania sypkich i włóknistych surowców w „monolit”
używane były spoiwa: cement hutniczy i wapno hydratyzowane.
W celu spulchnienia i stworzenia porowatego materiału izolacyjnego o niskiej gęstości użyto substancje spulchniające, takie jak: proszki metali reagujące
z wodą, specjalny środek pieniący się wraz z detergentem.
Z powyższych surowców wykonano krążki do zbadania ich izolacyjności cieplnej. Zbadano także ich przełomy po zakończeniu próby izolacyjności.
Stanowisko do badania izolacyjności przedstawiono
na rys. 1, a widok uzyskanych przełomów opracowanych materiałów na rys. 2.

Rys. 1. Stanowisko do badania zachowania się materiałów
podczas ich nagrzewania
Fig. 1. Stand for investigations of material behaviour when
heating

Rys. 2. Przełom materiału izolacyjnego: a) spulchniacz
w postaci proszku metalu, b) spulchniacz w postaci celulozy
Fig. 2. Fracture of insulation material:a) aerator as metal
powder, b) aerator as cellulose

Właściwości opracowanych materiałów
Średnia gęstość materiałów, których przełomy pokazano na rys. 2 wynosiła dla materiału „a” 0,8 g/cm3
a dla materiału „b” 0,7 g/cm3.
Mierzono wartość siły ściskającej i zginającej próbek
opracowanych materiałów. Wartość siły zginającej dla
materiału „a” (przedstawionego na rys. 2) wynosiła 8,3
KG, a dla materiału „b” 7,9 KG, natomiast wartość siły
ściskającej dla materiału „a” 7,9 KG i dla materiału „b”
10,9 KG.
Z powodu małej wytrzymałości tych materiałów konieczne będzie ich zbrojenie siatką z drutu stalowego.
Ocenę izolacyjności (przewodności) cieplnej opracowanych materiałów izolacyjnych przeprowadzono
wykorzystując stanowisko przedstawione na rys. 1.
W tym celu z badanych materiałów wykonano okrągłe
płyty o średnicy 210 mm i grubości 35 mm.
Jako element grzejny użyto kuchenkę elektryczną
z żeliwną płytą grzewczą o średnicy równej średnicy
płyt badanych materiałów. W płytach badanych materiałów zamontowano termopary. Każdy krążek ogrzewano przez około 20 minut. Izolacyjność oceniano na
podstawie różnicy wartości temperatur między dolną
i górną powierzchnią płyty. Z badań wynika, że materiał „a” charakteryzuje się najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła.
Ocenę przydatności materiału izolacyjnego do ocieplania nadlewu wlewka najlepiej dokonać analizując
obraz powstałej jamy skurczowej. W tym celu w warunkach laboratoryjnych odlano wlewki o masie 25 kg
z użyciem nadstawek z izolacją wykonaną z badanych
materiałów. Nadstawkę wykonaną z materiału izolacyjnego, „a” o grubości warstwy izolacyjnej około 40 mm
zalano stalą o składzie chemicznym 0,12% C, 0,4% Mn,
0,12% Si, 0,01% P, 0,009% S, 0,01% Al i temperaturze
stali przed jej odlaniem 1548°C.
Po zakończeniu odlewania lustro metalu w nadstawce nie zasypywano żadną zasypką. Obraz uzyskanej
jamy skurczowej w nadlewie w przekroju poprzecznym
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przedstawiono na rys. 3. Jama skurczowa całkowicie
zlokalizowana jest w objętości nadlewu, powyżej linii podziału nadlew-korpus wlewka. Taki obraz jamy
jest bardzo korzystny i świadczy o prawidłowej funkcji
cieplnej nadlewu.

nowej konstrukcji nadstawki (nadlewu). Sprawozdanie IMŻ
nr PC-00052/3/98, Gliwice, listopad 1998 (niepublikowane)
6. Pogorzałek J., Ziębia-Glińska M., Zdonek B., Hoderny B. i inni:
Opracowanie sposobu ocieplania głów wlewków. Sprawozdanie
IMŻ nr PC-00028/7/BS/96, Gliwice, czerwiec 1996 (niepublikowane)
7. Pogorzałek J., Zdonek B., Zięba-Glińska M., Hoderny B.: Wdrożenie nowej konstrukcji nadstawki dla wlewków kuźniczych
umożliwiającej zmniejszenie wielkości nadlewu. Sprawozdanie
IMŻ nr W-01283/BS/97, maj 1997, (niepublikowane)

Piotr Knapik

Opracowanie metody oznaczania krzemu
boru i fosforu w żarowytrzymałych
stopach niklu i kobaltu

Rys. 3. Obraz powstałej jamy skurczowej w nadlewie wlewka, którego izolację cieplną wykonano z materiału „a”
Fig. 3. Image of contraction cavity in sinkhead of ingot
whose thermal insulation is made from material „a”

Wnioski
1. Możliwe jest zastosowanie żużli porafinacyjnych do
wykonywania materiałów izolujących nadlew wlewków stalowych.
2. Najkorzystniejszy kształt jamy skurczowej wlewka
uzyskano w przypadku zastosowania materiału izolacyjnego „a”.
3. Maksymalny udział żużli w mieszankach do produkcji materiałów izolacyjnych nie powinien przekraczać
70%. Celem podniesienia wytrzymałości tych materiałów, jako spoiwa należy użyć cementu w ilości nie
większej niż 20% i wapna hydratyzowanego w ilości
nie większej niż 10%.
4. Powierzchnię materiału izolacyjnego w nadstawce
wlewka należy zabezpieczyć przed penetracją stali,
przy użyciu masy o ogniotrwałości około 1700°C.
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Celem pracy było opracowanie metodyki oznaczania
zawartości krzemu, boru i fosforu w żarowytrzymałych
stopach niklu i kobaltu. Przygotowano metody OES ICP
oznaczania wymienionych pierwiastków alternatywne do
stosowanych dotychczas w Laboratorium Analiz Chemicznych. Wyznaczono podstawowe parametry metrologiczne
opracowanych metod (w tym granice wykrywalności i oznaczalności pierwiastków). Efektywność metod potwierdzono
badając certyfikowane materiały odniesienia.

Development of method for determination of silicon,
boron and phosphorus in high-temperature creep
resisting nickel and cobalt alloys
The purpose of the work was to develop the methodology for determination of silicon, boron and phosphorus
contents in high-temperature creep resisting nickel and
cobalt alloys. The OES ICP methods for determination of
the above-mentioned elements, alternative to those used so
far at the Chemical Analyses Laboratory, were prepared.
The basic metrological parameters of developed methods
(including the limits of detection and determination of elements) were determined. The efficiency of the methods was
confirmed by testing the certified reference materials.

Wprowadzenie
Skład chemiczny materiałów przeznaczonych do produkcji urządzeń pracujących w wysokich temperaturach (np. silniki lotnicze) jest ściśle określony nie tylko
w zakresie składników podstawowych, lecz również
śladowych i mikrośladowych. Krzem, bor i fosfor należą do tych pierwiastków, które nie są głównymi składnikami stopu, jednak ich obecność, w zależności od
stężenia, może mieć korzystny lub negatywny wpływ
na mechaniczną wytrzymałość stopu. Rutynowo w Laboratorium Analiz Chemicznych analiza składników
podstawowych w żarowytrzymałych stopach niklu i kobaltu wykonywana jest metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF) i metodą emisyjnej
spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem jarzeniowym
(GD OES), a analiza pierwiastków śladowych metodą
emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem
plazmowym (OES ICP) oraz metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w kuwecie grafitowej
(GF AAS). W niektórych przypadkach, takich jak brak
litej próbki o określonych wymiarach, do oznaczania
składu podstawowego nie jest możliwe zastosowanie
metod XRF i GD OES. W takiej sytuacji do oznaczania składu chemicznego stosuje się metodę OES ICP,
po przeprowadzeniu próbki do roztworu. Najlepszym
rozpuszczalnikiem dla stopów żarowytrzymałych jest
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mieszanina kwasu fluorowodorowego i azotowego. Jednak taki sposób roztwarzania stopów niklu i kobaltu
uniemożliwia oznaczenie zawartości krzemu i boru;
pierwiastki w tych warunkach tworzą lotne związki.
W przypadku fosforu, stosowanie kwasu fluorowodorowego powoduje podwyższenie granicy oznaczalności
pierwiastka. Aby wyeliminować wpływ kwasu fluorowodorowego na oznaczane pierwiastki konieczne było
opracowanie alternatywnych sposobów przygotowania
próbek, łączących nowe techniki roztwarzania z zastosowaniem metod ekstrakcyjnych.
Materiał, zakres i metodyka badań
Opracowanie metod oznaczania boru krzemu i fosforu w żarowytrzymałych stopach niklu i kobaltu oparto
na próbkach certyfikowanych materiałów odniesienia.
Wytypowano następujące materiały wzorcowe do analizy niklu: C28X 71860, C24X WASP 40, BCS 345, NBS
867; IMŻ 180, IMŻ 184 i IMŻ 187 oraz wzorce Euronorm 328-1, C112X 149360, C112X 149430 i IMŻ-188
do analizy kobaltu.
Do badań nad możliwością oznaczania boru wybrano
metodę ekstrakcji wysokotemperaturowej oraz bezpośrednie oznaczanie zawartości B z roztworu próbki metodą OES ICP. Wysokotemperaturowa ekstrakcja boru
polega na działaniu na próbkę przegrzaną parą wodną
(1300ºC). W tych warunkach bor zawarty w próbce hydrolizuje do pary wodnej. Po schłodzeniu pary wodnej
otrzymuje się roztwór zawierający bor w postaci kwasu
borowego – H3BO3. Pomiar zawartości boru w otrzymanym w procesie pirohydrolizy roztworze prowadzono
się metodą OES ICP [1]. Zastosowanie metody pirohydrolizy pozwala wyeliminować źródło błędów pomiarowych, jakim są interferencje spektralne, pochodzące od
składników próbki. Stosowana w procesie pirohydrolizy aparatura nie może być źródłem zanieczyszczenia
borem. W związku z tym wykluczone jest stosowanie
szkła borokrzemowego. Do przeprowadzenia wysokotemperaturowej ekstrakcji boru przygotowano specjalną aparaturę. Najważniejszym elementem aparatu był
kwarcowy reaktor rurowy, który stanowiła umieszczona w piecu rura kwarcowa. Do jednego końca reaktora
doprowadzono źródło pary wodnej, a drugi koniec połączono w jednej osi z kwarcową chłodnicą. Zastosowanie kwarcowych elementów aparatury wykluczyło
możliwość kontaminacji uzyskanych roztworów borem.
Tak przygotowaną aparaturę umieszczono na podłożu
umożliwiającym regulację kąta pochylenia całego zestawu. Wybrano kąt nachylenia pozwalający na grawitacyjny przepływ kondensatu przez chłodnicę. Schemat
aparatury umieszczono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat aparatury do pirohydrolizy boru
Fig. 1. Diagram of equipment for pyrohydrolysis of boron
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Jako metodę alternatywną do metody wysokotemperaturowej ekstrakcji zastosowano metodę oznaczania
zawartości boru po roztworzeniu próbki. Najlepszym
rozpuszczalnikiem żarowytrzymałych stopów niklu
i kobaltu jest mieszanina kwasu fluorowodorowego,
azotowego i wody w stosunku 1:1:1. Zastosowanie takiej
metody rozpuszczania uniemożliwia jednak oznaczenie
zawartości boru. Bor w reakcji z kwasem fluorowodorowym tworzy fluorek boru (BF3), który łatwo ulatnia
się z roztworu reakcyjnego. Całkowite wyeliminowanie
kwasu fluorowodorowego z procesu roztwarzania żarowytrzymałych stopów niklu i kobaltu jest niemożliwe.
Ze względu na swoje właściwości kompleksujące kwas
ten niezbędny jest do przeprowadzenia do roztworu
takich pierwiastków jak wolfram, molibden, tantal
czy niob. Przygotowano metodę rozpuszczania żarowytrzymałych stopów niklu i kobaltu różniącą się od
metody stosowanej rutynowo w Laboratorium Analiz
Chemicznych. Metoda ta polegała na wstępnym rozkładzie próbki na gorąco, przy pomocy wody królewskiej.
Nierozpuszczone składniki próbki przeprowadzano do
roztworu dzięki dodatkowi kwasu fluorowodorowego
(na zimno). Oznaczanie zawartości boru w otrzymanych roztworach przeprowadzono metodą OES ICP.
Do badań nad możliwością oznaczania fosforu wybrano bezpośrednie oznaczanie z roztworu próbki metodą
OES ICP. Zastosowano rozpuszczenie próbki w wodzie
królewskiej (HCl + HNO3 zmieszane w proporcji 3:1).
Ponieważ zastosowanie wody królewskiej zwiększa ryzyko wytrącenia trudno rozpuszczalnych osadów tlenków, dlatego zawartość zlewki ogrzewano bardzo łagodnie, nie doprowadzając do wrzenia. Wyeliminowanie kwasu fluorowodorowego z procesu rozpuszczania
pozwoliło na zastosowanie w pomiarach szklanego nebulizera Meinharda wraz ze szklaną komorą mgielną.
Zastosowanie tego typu nebulizera, dzięki lepszej wydajności rozpylania, pozwala osiągnąć lepsze warunki
pomiarowe. Oznaczanie zawartości fosforu w otrzymanych roztworach przeprowadzono metodą OES ICP.
Oznaczenie zawartości krzemu w wytypowanych
próbkach certyfikowanych materiałów odniesienia
przeprowadzono w oparciu o metodykę zaczerpniętą
z doniesień literaturowych. Zastosowana metoda polegała na rozpuszczeniu próbki w wodzie królewskiej
i kwasie nadchlorowym. Otrzymany osad sączono. Sączek wraz z osadem przenoszono do tygla platynowego
i suszono. Wysuszony sączek spalano w temperaturze
750ºC i następnie wyprażano w piecu muflowym przez
1 godzinę w temperaturze 1050ºC. Po ostudzeniu tygiel
ważono, poczym wprowadzano do niego kwas fluorowodorowy. Zawartość tygla delikatnie ogrzewano do
całkowitego odparowania zawartości. Dodatek kwasu
fluorowodorowego miał na celu odparowanie krzemu
w postaci łatwo lotnego fluorku krzemu. Tygiel platynowy ponownie wyprażano w 1050ºC, a następnie studzono i ważono. Różnica mas tygla platynowego przed
i po dodatku kwasu fluorowodorowego pozwoliła na
oznaczenie zawartości krzemu w próbce.
Jako metodę alternatywną do metody wagowej zastosowano metodę oznaczania zawartości Si po roztworzeniu próbki. Krzem w podwyższonej temperaturze
i w obecności kwasu fluorowodorowego tworzy fluorek
krzemu (SiF4). Związek ten podobnie jak fluorek boru
łatwo ulatnia się z roztworu reakcyjnego. Wykluczone
jest więc zastosowanie do roztwarzania próbek żarowytrzymałych stopów niklu i kobaltu mieszaniny kwasu
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Tablica 1. Granice wykrywalności i oznaczalności boru w żarowytrzymałych stopach niklu i kobaltu
Table 1. Limits of detection and determination of boron in high-temperature creep resisting nickel and cobalt alloys
Metoda
Linia analityczna

Pirohydroliza
B 249,678 nm

Rozpuszczenie próbki
B 182,544 nm
B 182,663 nm

Granica wykrywalności [ppm]

0,1

0,9

1,0

Granica oznaczalności [ppm]

0,3

2,8

3,1

Tablica 2. Wyniki oznaczeń zawartości boru w certyfikowanych materiałach odniesienia
Table 2. Results of boron content determinations in certified reference materials
Pierwiastek B
Materiał badany

Zawartość oznaczona [%]

Zawartość
certyfikowana [%]

Pirohydroliza

Rozpuszczenie próbki

C28X 71860

0,0047

0,0050

0,0053

C24X WASP 40

0,011

0,011

0,011

BCS 345

0,019

0,018

0,017

NBS 867

0,002

0,0023

0,0020

IMŻ 187

0,0159

0,0157

0,0160

IMŻ-188

0,0009

0,0009

0,0011

fluorowodorowego, azotowego i wody. Ze względu na
podobne zachowanie krzemu i boru w reakcji z kwasem fluorowodorowym, w przygotowaniu roztworów do
oznaczania zawartości krzemu posłużono się procedurą
identyczną do tej, jaką zastosowano podczas przygotowywania roztworów do oznaczenia zawartości boru.
Oznaczanie zawartości krzemu w otrzymanych roztworach przeprowadzono metodą OES ICP.
Wyniki i ich dyskusja
Do oznaczania boru w żarowytrzymałych stopach
niklu i kobaltu zastosowano metodę ekstrakcji wysokotemperaturowej oraz bezpośrednie oznaczanie zawartości pierwiastka z roztworu próbki. W przypadku
drugiej metody, obecność składników matrycy próbki
w roztworze wymagała zbadania możliwości wystąpienia interferencji spektralnych. Zbadano otoczenie
spektralne linii boru 182,544 nm, 182,663 nm, 208,932
nm, 208,998 nm, 249,733 nm i 249,831 nm. Do dalszych
badań wytypowano linie 182,544 nm i 182,663 nm,
wolne od interferencji z liniami spektralnymi składników próbki. Pozostałe linie analityczne wykluczono
ze względu na silne interferencje spektralne z liniami
chromu, niklu i żelaza. W przypadku pirohydrolizy
brak możliwości wystąpienia interferencji spektralnych ze składnikami próbki pozwolił wykorzystać najczulszą linię analityczną boru – 249,678 nm. Na podstawie uzyskanych, dla obu metod, krzywych kalibracyjnych oraz pomiarów ślepej próby wyznaczono granice wykrywalności oraz oznaczalności. Zastosowanie
metody pirohydrolizy pozwoliło uzyskać niższe granice
wykrywalności oraz oznaczalności boru w porównaniu
z wartościami otrzymanymi dla metody rozpuszczania
próbki. W przypadku rozpuszczenia próbki dla obu linii analitycznych uzyskano porównywalne wartości
granicy oznaczalności oraz wykrywalności pierwiastka. Zarówno metoda pirohydrolizy, jak i metoda bezpośredniego oznaczania boru z rozpuszczonej próbki,
pozwoliły uzyskać satysfakcjonujące wyniki oznaczeń
zawartości tego pierwiastka. Granice oznaczalności
i wykrywalności boru oraz wyniki oznaczania zawartości boru w wybranych certyfikowanych materiałach
odniesienia zebrano w tablicach 1 i 2.

Do oznaczania zawartości krzemu w żarowytrzymałych stopach niklu i kobaltu zastosowano metodę
wagową oraz metodę bezpośredniego oznaczania zawartości pierwiastka z roztworu próbki. Zbadano otoczenie spektralne linii krzemu 212,412 nm, 251, 611
nm, 251,921 nm, 252,412 nm, 252,851 nm i 288,158
nm. Jako linie analityczne wybrano linie 251,921 nm
oraz 252,412 nm. Na podstawie uzyskanych krzywych
kalibracyjnych oraz pomiarów ślepej próby wyznaczono granice wykrywalności oraz oznaczalności. Wyniki
zamieszczono w tablicy 3.
Tablica 3. Granice wykrywalności i oznaczalności krzemu
w żarowytrzymałych stopach niklu i kobaltu
Table 3. Limits of detection and determination of silicon in
high-temperature creep resisting nickel and cobalt alloys
Metoda

Rozpuszczenie próbki

Linia analityczna

Si 251,921 nm Si 252,412 nm

Granica wykrywalności [ppm]

2,6

2,0

Granica oznaczalności [ppm]

7,9

6,1

Wyniki oznaczania zawartości krzemu metodą wagową oraz metodą bezpośrednich pomiarów z roztworu
w wybranych certyfikowanych materiałach odniesienia
zebrano w tablicy 4.
Tablica 4. Wyniki oznaczeń zawartości krzemu w certyfikowanych materiałach odniesienia
Table 4. Results of silicon content determinations in certified reference materials
Pierwiastek Si
Materiał
badany

Zawartość
certyfikowana [%]

Zawartość oznaczona [%]
Metoda
wagowa

Rozpuszczenie
próbki

C28X 71860

0,65

3,42

0,64

C24X WASP 40

0,02

0,05

0,019

NBS 867

0,32

0,91

0,33

Euronorm 328-1

0,629

0,21

0,62

C112X 149360

0,12

0,46

0,12

Stosując metodę wagową oznaczania krzemu uzyskano wyniki wyższe od wartości atestowanych. Prawdopodobnie w procesie przemywania sączków z osadem nie
zaszło całkowite wypłukanie składników próbki. Skład-
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niki te w procesie prażenia osadu ulegały utlenieniu,
zaburzając wyniki analizy. Mimo wielokrotnych prób
nie uzyskano poprawnych wyników oznaczeń krzemu
metodą wagową. Natomiast metoda oznaczenia krzemu z roztworów próbki przyniosła porządne efekty.
Do oznaczania zawartości fosforu zastosowano metodę roztwarzania próbki w wodzie królewskiej. Łagodne
ogrzewanie roztworów pozwoliło uniknąć wytrącania
osadów soli, które mogły negatywnie wpłynąć na wyniki przeprowadzonych oznaczeń. Badanie otoczenia
spektralnego linii analitycznych fosforu pozwoliło wybrać do dalszych analiz linie 177,472 nm, 178,263 nm
i 178,756 nm. Otrzymane wykresy kalibracyjne stawiają pod znakiem zapytania zastosowanie linii 177,472
nm. Ze względu na stosunkowo niskie natężenie linii,
przy wysokich wartościach natężenia tła w jej otoczeniu, linia ta nie może być zastosowana w analizie śladowych zawartości fosforu w stopach niklu i kobaltu. Na
podstawie uzyskanych wykresów kalibracyjnych oraz
pomiarów ślepej próby wyznaczono granice wykrywalności oraz oznaczalności. Wyniki zebrano w tablicy 5.
Tablica 5. Granica wykrywalności i oznaczalności fosforu
w żarowytrzymałych stopach niklu i kobaltu
Table 5. Limits of detection and determination of phosphorus in high-temperature creep resisting nickel and cobalt
alloys
Metoda

Rozpuszczenie próbki

Linia analityczna

P 178,263 nm

P 178,756 nm

Granica wykrywalności [ppm]

2,1

1,7

Granica oznaczalności [ppm]

6,3

5,1

Wyniki oznaczeń zawartości fosforu w wybranych
certyfikowanych materiałach odniesienia zebrano
w tablicy 6.
Tablica 6. Wyniki oznaczeń zawartości krzemu w certyfikowanych materiałach odniesienia
Table 6. Results of phosphorus content determinations in
certified reference materials
Pierwiastek P
Materiał badany

C28X 71860
C24X WASP 40
NBS 867

Zawartość
certyfikowana
[%]
0,016
<0,001
0,018

Zawartość
oznaczona [%]
Rozpuszczenie
próbki
0,016
0,0007
0,019

IMŻ 187

0.001

0,0007

Euronorm 328-1

0,005

0,0048

IMŻ-188

0.011

0,010

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań opracowano metody oznaczania boru, krzemu i fosforu w żarowytrzymałych stopach niklu i kobaltu. Do pirohydrolizy boru
zbudowano odpowiednią aparaturę. Wyniki uzyskane
metodą pirohydrolizy porównano z wynikami uzyskanymi metodą rozpuszczania próbki. W przypadku
oznaczeń krzemu odrzucono metodę wagową. Wszystkie opracowane metody pozwoliły na uzyskanie satysfakcjonujących wyników oznaczeń boru, krzemu i fosforu. Metody te znajdą zastosowanie przy oznaczaniu
pierwiastków podczas analizy próbek niewymiarowych
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i przy wykonywaniu analiz atestacyjnych certyfikowanych materiałów odniesienia.
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Fizyczna i numeryczna symulacja
przemian fazowych w warunkach
szybkiego krótkotrwałego nagrzewania
i chłodzenia
Eksperymenty przeprowadzone na stanowisku przemysłowym do nagrzewania indukcyjnego i chłodzenia natryskiem wodnym, znajdującym się w Zakładach Metalowych
MESKO wykazały, że jest możliwe nagrzewanie indukcyjne stali maraging i stali bainitycznych w celu uzyskania
struktury warstwowej o różnorodnej twardości. Wyniki badań impulsowego nagrzewania i intensywnego chłodzenia
próbek ze stali MS350 będą wykorzystane w projektowaniu technologii powierzchniowej obróbki cieplnej wyrobów
z tej stali np. w celu wytworzenia gradientu właściwości
na przekroju poprzecznym lub w celu poprawy właściwości
plastycznych stali maraging starzonych na maksymalną
twardość, przy zachowaniu wymaganych właściwości wytrzymałościowych. Określono parametry techniczne urządzenia do nagrzewania indukcyjnego i chłodzenia natryskiem wodnym.

Physical and numerical simulation of phase
transformations under short-term fast heating and
cooling conditions
The experiments carried out at the industrial stand for
induction heating and water-spray cooling in Metal Plant
MESKO have revealed that induction heating of maraging and bainitic steels is possible to obtain lamellar structure with diverse hardness. The results of investigations of
pulse heating and intensive cooling of MS350 steel samples
will be used in designing the technology for surface heat
treatment of products made from this steel, e.g. to create
the gradient of properties at cross-section or to improve
plastic properties of maraging steel aged to the maximum
hardness, while keeping the required strength properties.
The technical parameters of equipment for induction heating and water-spray cooling were determined.

Wprowadzenie
Celem pracy było opracowanie kinetyki przemian fazowych (przemiany α→γ, γ→α, rozpuszczania i koagulacji węglików, rozrostu ziarna) zachodzących w warunkach znacznie odbiegających od równowagowych.
W pracy przeprowadzono symulacje fizyczne procesów
nagrzewania z dużymi szybkościami, krótkotrwałego
wygrzewania i następującego bezpośrednio po nagrzaniu przyspieszonego chłodzenia natryskowego oraz symulację numeryczną nagrzewania indukcyjnego i chłodzenia natryskowego za pomocą programu DICTRA.
Obróbka cieplna z zastosowaniem nagrzewania indukcyjnego charakteryzuje się znacznie większymi
szybkościami nagrzewania w porównaniu z tradycyjny-
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mi sposobami obróbki, np. w piecach grzewczych. Ponadto obróbka cieplna obejmująca nagrzewanie indukcyjne umożliwia stosowanie bezpośredniego chłodzenia strefy nagrzanej z dużą intensywnością. Podczas
eksperymentów założono stosowanie, podobnie jak np.
w przypadku urządzeń do indukcyjnego hartowania
powierzchniowego, chłodzenia natryskowego wodnego.
Zakres badań obejmował przeprowadzenie fizycznej symulacji obróbki cieplnej z zastosowaniem parametrów
zbliżonych do występujących w trakcie nagrzewania
indukcyjnego w zakresie szybkości nagrzewania, czasów wygrzewania oraz szybkości i sposobu chłodzenia.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał badań stanowiły próbki cylindryczne o średnicy 6 mm i wysokości 7 mm ze stali maraging MS350
(nr wytopu S186). Wyjściowy stan materiału po starzeniu w temperaturze 480°C przez 4 godziny poddano nagrzewaniu impulsowemu oporowemu z szybkością ok.
200 K/s. Szybkość ta wynikała z maksymalnych możliwości urządzenia Gleeble dla zastosowanej geometrii
i wymiarów próbek. Geometria i wymiary próbek były
dobrane m.in. z uwagi na możliwość ich odkształcenia
po zastosowanej obróbce cieplnej. Dla próbek po obróbce cieplnej wykonano pomiary twardości oraz badania
mikrostruktury.
Eksperymenty obróbki cieplnej z większą szybkością
nagrzewania w porównaniu do szybkości możliwej do
uzyskania w urządzeniu Gleeble kontynuowano z zastosowaniem dylatometru. Próbki dylatometryczne
w postaci rurek cienkościennych φ4/φ3 mm umożliwiają uzyskanie szybkości nagrzewania i chłodzenia analogicznych jak w procesie nagrzewania indukcyjnego
(rzędu kilkuset K/s). Dla próbek dylatometrycznych po
obróbce cieplnej wykonano pomiary twardości oraz badania mikrostruktury.
Przeprowadzono również eksperymenty nagrzewania indukcyjnego i chłodzenia natryskiem wodnym
przy zastosowaniu zmiennych wartości mocy, prędkości przesuwu induktora i intensywności natrysku wodnego. Eksperymenty przeprowadzono na stali testowej
niskowęglowej niskostopowej z wytopu S147 (odpowiednik 18G2), na stalach maraging MS300 z wytopu
S125 i MS350 z wytopu S230, na stali wysokowęglowej
bainitycznej z wytopu S166 oraz na łuskach ze stali
C35E produkcji Huty Stalowa Wola i na stali łuskowej
C35E produkcji Ferrostalu o większej zawartości węgla
i manganu w stosunku do stali produkcji HSW.

Tablica 1. Zestawienie czasów i temperatur rozpuszczania
węglików Fe3C o średnicach 1 μm i 3 μm
Table 1. Summary of times and temperatures for solution
of Fe3C carbides with diameters of 1 μm and 3 μm
Szybkość
nagrzewania
(°C/s)

Rozpuszczalność węglików

1

Średnica 1 μm
Temp
Czas
(°C)
(s)
769,10
319,10

Średnica 3 μm
Temp
Czas
(°C)
(s)
780,00
330,00

10

782,10

33,21

820,40

37,04

100

824,30

3,74

901,00

4,51

200

843,30

1,97

938,10

2,44

300

857,50

1,36

956,40

1,69

400

868,40

1,05

974,60

1,31

500

877,30

0,85

986,50

1,07

600

884,70

0,72

994,30

0,91

Rys. 1. Krzywe nagrzewania i chłodzenia próbek poddanych nagrzewaniu impulsowemu w Gleeble. Próbki po obróbce cieplnej ściskano w temperaturze otoczenia
Fig. 1. Heating and cooling curves for samples subject to
pulse heating with Gleeble. Samples after heat treatment
were compressed at ambient temperature

Wyniki i ich dyskusja
W tablicy 1 przedstawiono wartości temperatury
i czasu całkowitego rozpuszczania węglików o średnicach 1 i 3 μm w zależności od szybkości nagrzewania.
Do badań z zastosowaniem symulatora Gleeble wytypowano gatunek stali MS350, który był poddany obróbce cieplnej przesycania w temperaturze 850°C przez
30 minut i chłodzenia w wodzie oraz starzenia w temperaturze 480°C przez 4 godziny i swobodnie studzony
w powietrzu.
Na rys. 1 i 2 przedstawiono zmiany temperatury na
powierzchni próbek podczas obróbki cieplnej. Dla zarejestrowanych krzywych nagrzewania wystąpiły zakresy znacznie mniejszej szybkości wzrostu temperatury.
Pierwszy, wyraźny spadek szybkości nagrzewania
występował w zakresie temperatury ok. 200÷250°C,
a drugi mniej wyraźny w zakresie ok. 350÷450°C.

Rys. 2. Krzywe nagrzewania i chłodzenia próbek poddanych nagrzewaniu impulsowemu w Gleeble
Fig. 2. Heating and cooling curves for samples subject to
pulse heating with Gleeble

Podsumowanie
1. W wyniku realizacji niniejszej pracy osiągnięto zaplanowane cele. Sprawdzono czy zakres temperaturowo-czasowy rozpuszczania się węglików o średni-
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cach 1 i 3 μm w stali C35E produkcji Ferrostalu o zawartości 0,35%C i 0,8%Mn pokrywa się z zakresem
temperaturowo-czasowym nagrzewania indukcyjnego występującym podczas nagrzewania indukcyjnego
łusek w warunkach przemysłowych Zakładów Metalowych MESKO. W badaniach nagrzewania indukcyjnego i chłodzenia natryskowego stali maraging i stali
wysokowęglowej bainitycznej określono możliwość
uzyskania gradientu właściwości, które mogą znaleźć
zastosowanie w balistycznych osłonach antyudarowych. Na podstawie eksperymentów określono również wytyczne do opracowania koncepcji stanowiska
laboratoryjnego do indukcyjnego nagrzewania i chłodzenia natryskowego elementów w postaci tulei, wałków i odcinków blach w zakresie grubości do 10 mm.
2. Obliczenia rozpuszczalności węglików typu Fe3C
w stali Fe-0,35C-0,8Mn wykazały, że rozpuszczanie
węglików zaczyna się w momencie rozpoczęcia przemiany α→γ. Temperatura początku przemiany α→γ
o
wyznaczona z wykresu wynosiła 756 C. Ze wzrostem
szybkości nagrzewania wzrasta temperatura końca
rozpuszczania węglików niestopowych o średnicach
1 i 3 μm. Obliczone zakresy temperaturowo-czasowe
rozpuszczalności węglików w stali C35E (Ferrostal)
i nagrzewania indukcyjnego łusek w warunkach
przemysłowych Zakładów Metalowych MESKO
pokrywają się. Świadczy to o tym, że w łuskach ze
stali C35E (HSW), która zawiera mniejszą zawartość węgla i manganu niż stal C35E (Ferrostal), podczas nagrzewania indukcyjnego węgliki występujące
w strukturze wyjściowej (po wyżarzaniu zmiękczającym i po wyciąganiu ścianki łuski na zimno) ulegną
rozpuszczeniu.
3. Na podstawie eksperymentów impulsowego nagrzewania oporowego z szybkością ok. 200 K/s za pomocą symulatora Gleeble starzonych próbek ze stali
MS350 stwierdzono:
– wzrost plastyczności stali MS350 przy akceptowalnym spadku właściwości wytrzymałościowych po
nagrzewaniu do temperatury 500÷600°C: właściwości wytrzymałościowe stali po nagrzewaniu do
temperatury 900°C i 950°C są bliskie stanowi przesyconemu w warunkach standardowo stosowanych
dla tego gatunku;
– spadek twardości stali MS350 z ok. 57 HRC (710
HV) do ok. 56÷55 HRC (710÷660 HV) dla temperatur nagrzewania 500÷600°C: impulsowe nagrzewanie do temperatur 900°C i 950°C spowodowało
spadek twardości stali do poziomu zbliżonego do
stanu przesyconego w warunkach standardowo
stosowanych dla tego gatunku;
– widoczne w mikroskopie świetlnym zmiany mikrostruktury objawiające się występowaniem dwóch
faz w próbkach nagrzewanych do temperatur wyższych od 650°C: nagrzewanie do 900°C skutkuje
powstaniem mikrostruktury analogicznej jak dla
stanu przesyconego w całej objętości próbki.
4. Na podstawie eksperymentów impulsowego nagrzewania indukcyjnego z szybkością ok. 500 K/s za pomocą dylatometru stwierdzono:
– spadek twardości z ok. 735 HV do ok. 400 HV dla
temperatur nagrzewania w zakresie 500÷800°C,
– wysoki poziom twardości powyżej 700 HV próbek nagrzewanych w zakresie temperatury
500÷600°C,
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– obserwowalne w mikroskopie świetlnym zmiany
mikrostruktury w postaci wyraźnych granic ziarn
byłego austenitu uwidaczniające się w próbkach nagrzewanych do temperatur w zakresie 670÷720°C.
W próbkach nagrzewanych powyżej 750°C stwierdzono występowanie mikrostruktury charakterystycznej dla materiału przesyconego,
– ze wzrostem szybkości nagrzewania z ok. 200 do
500 K/s wzrasta temperatura, powyżej której następuje znaczący spadek twardości (poniżej 500
HV) stali MS350 starzonej: dla nagrzewania oporowego z szybkością 200 K/s temperatura ta wynosi
650°C, a dla nagrzewania indukcyjnego z szybkością 500 K/s – ok. 720°C.
5. Eksperymenty przeprowadzone na stanowisku przemysłowym do nagrzewania indukcyjnego i chłodzenia natryskiem wodnym, znajdującym się w Zakładach Metalowych MESKO wykazały, że jest możliwe
nagrzewanie indukcyjne stali maraging i stali bainitycznych w celu uzyskania struktury warstwowej
o różnorodnej twardości. Grubości warstw i poziomy
uzyskiwanych twardości zależą od parametrów obróbki cieplnej takich jak: moc nagrzewania, prędkość
przesuwu induktora lub intensywność natrysku wodnego oraz stan wyjściowy materiału. Przy grubszych
elementach wykonanych ze stali maraging i stali bainitycznych nagrzewanych indukcyjnie istotna jest
szybkość odprowadzania ciepła ze strefy nagrzewania (intensywność natrysku), gdyż występuje niebezpieczeństwo zachodzenia procesów cieplnych w wyniku konwekcji ciepła nieodprowadzonego natryskiem
chłodzącym.
6. Wyniki badań impulsowego nagrzewania i intensywnego chłodzenia próbek ze stali MS350 będą wykorzystane w projektowaniu technologii powierzchniowej obróbki cieplnej wyrobów z tej stali np. w celu
wytworzenia gradientu właściwości na przekroju
poprzecznym lub w celu poprawy właściwości plastycznych stali maraging starzonych na maksymalną twardość, przy zachowaniu wymaganych właściwości wytrzymałościowych. Również wyniki badań
przeprowadzone na stanowisku przemysłowym do
nagrzewania indukcyjnego i chłodzenia natryskiem
wodnym, znajdującym się w Zakładach Metalowych
MESKO na stalach maraging i na wysokowęglowej
stali bainitycznej zostaną wykorzystane w planowanych pracach Zespołu BW.
7. Urządzenie do nagrzewania indukcyjnego i chłodzenia natryskiem wodnym, które będzie służyło do
zbudowania stanowiska laboratoryjnego powinno
mieć możliwości do prowadzenia eksperymentów na
próbkach okrągłych, cylindrycznych oraz płaskich
(np. odcinki blach), powinno być wyposażone w generator o mocy powyżej 75 kW i w induktory o różnych
kształtach. Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że można nagrzewać płaskie próbki o szerokości
250 mm i grubościach do 10 mm przy zastosowaniu
generatora o mocy minimum 70 kW.
LITERATURA
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tween 0.36 and 0.5) were rolled. The investigations of mechanical properties on standard flat samples cut out along
the rolling direction (Re, Rm, A5), hardness measurements
HV 10 over the plate cross-section, impact resistance tests
KV at temperatures from 20 to -60oC and microstructure
investigations of plates by light microscope were carried
out. The assumed impact resistance KVmin = 27 J at test
temperature of -60°C was obtained for metal plates with
thickness of 6÷10 mm, rolled with thermo-mechanical
treatment from steel with carbon equivalent CE from 0.43
to 0.46. The strength properties of plates (Re, Rm, A5) meet
the requirements for category S420ML and S460ML.

Opracowanie technologicznych
podstaw wytwarzania blach grubych
wysokowytrzymałych o polepszonej
spawalności ze stali nowej generacji
do zastosowań w niskich temperaturach
Celem pracy było opracowanie w warunkach półprzemysłowych technologii walcowania blach z obróbką cieplnoplastyczną ze stali niskowęglowych do zastosowań w obniżonych temperaturach. Wytypowano składy chemiczne stali, określono wstępne parametry i przeprowadzono próby
walcowania blach z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanym chłodzeniem bezpośrednio po walcowaniu w module B linii do Półprzemysłowej Symulacji Wytwarzania
Stopów Metali i Wyrobów Metalowych (LPS) znajdującej
się w IMŻ. Walcowano stale niskowęglowe o podwyższonej
zawartości Mn i zróżnicowanej zawartości mikrododatków Nb, Ti, V oraz zróżnicowanej wartości równoważnika węgla (CE w zakresie 0,36 do 0,5) . Wykonano badania
właściwości mechanicznych na standardowych próbkach
płaskich wyciętych wzdłuż kierunku walcowania (Re, Rm,
A5 ), pomiary twardości HV 10 na grubości blach, badania
o
udarności KV w zakresie temperatur 20 do -60 C i badania mikrostruktury blach metodą mikroskopii świetlnej.
Założony do osiągnięcia poziom udarności KVmin = 27 J
o
w temperaturze badania -60 C uzyskano dla blach o grubości 6÷10 mm walcowanych z obróbką cieplno-plastyczną
ze stali o równoważniku węgla CE równym 0,43 do 0,46.
Właściwości wytrzymałościowe blach (Re, Rm, A5 ) spełniają
wymagania dla kategorii S420ML i S460ML.

Wstęp
Eksploatacja surowców z coraz chłodniejszych obszarów globu stymuluje rozwój nowej generacji spawalnych stali charakteryzujących się granicą plastyczności bliskiej 500 MPa, polepszoną spawalnością i odpornością na kruche pękanie w temperaturach do -60oC
[1–4]. Blachy ze stali nowej generacji są wytwarzane
z zastosowaniem obróbki cieplno-plastycznej i regulowanego chłodzenia bezpośrednio po walcowaniu. Zadaniem podjętej pracy statutowej było doskonalenie tej
technologii w warunkach laboratoryjnych w celu przeniesienia jej na warunki przemysłowe
Materiał badań
Wsadem do walcowania eksperymentalnego w module B- LPS były wlewki z wytopów laboratoryjnych
odlane w IMŻ i odcinki blach o odpowiednich wymiarach pobrane z blach arkuszowych walcowanych w warunkach przemysłowych. Składy chemiczne stali i równoważniki węgla podano w tablicy 1.

Development of technological basis
for manufacturing of high-strength metal plates
with improved weldability made from
new-generation steel for low-temperature
applications

Zakres badań
Praca obejmuje następujące zadania:
– określenie punktów przełomowych stali,
– wstępne określenie parametrów i opracowanie technologii walcowania regulowanego z obróbką cieplnoplastyczną,
– przeprowadzenie prób walcowania w skali półprzemysłowej w linii LPS,
– badania właściwości mechanicznych (wytrzymałość,
granica plastyczności, wydłużenie, przewężenie),
– badania rozkładu twardości na grubości blach,
– badania udarności w temperaturach obniżonych,
– badania mikrostruktury blach.

The purpose of the work was to develop under semi-industrial conditions the technology for rolling metal plates
from low-carbon constructional steels for applications at
reduced temperatures with thermo-mechanical treatment.
Chemical compositions of steels were selected, initial parameters were determined and testing of plate rolling with
thermo-mechanical treatment and controlled cooling immediately after rolling in module B of the semi-industrial
line for simulation of manufacturing metal alloys and metal products (LPS) located at the Institute for Ferrous Metallurgy was carried out. Low-carbon steels with increased
content of Mn and diverse content of micro-additions of Nb,
Ti, V as well as diverse value of carbon equivalent (CE be-

Tablica 1. Składy chemiczne i równoważniki węgla stali walcowanych w LPS
Table 1. Chemical compositions and carbon equivalents for steels rolled in LPS
Symbol
i pochodzenie
materiału

Zawartość składników, % masowy

CE

C

Mn

Si

P

S

AlC

V

Ti

Nb

B

N

S198
wytop doświadczalny

0,062

1,24

0,38

0,007

0,008

0,033

0,055

0,072

0,029

0,003

0,013

0,36

S203
wytop doświadczalny

0,090

1,79

0,47

0,008

0,007

0,022

0,084

0,049

0,038

0,003

0,016

0,50

S300
wytop przemysłowy

0,18

1,49

0,40

0,013

0,001

0,044

0,012

0,003

−

0,001

0,004

0,44

S400
wytop przemysłowy

0,20

1,56

0,35

0,013

0,009

0,036

0,002

0,001

−

0,001

0,009

0,47

S500
wytop przemysłowy

0,14

1,55

0,30

0,015

0,001

0,031

0,073

0,017

–

0,001

0,004

0,46
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Pożadaną wartość udarności KVmin. 27 J w tempeo
raturze badania -60 C uzyskały trzy blachy oznaczone
S300-3-2, S400-1-2 i S500-3. Są to blachy walcowane
z odcinków blach przemysłowych S300, S400 i S500
przy następujących parametrach: chłodzenie pasma
o
przed ostatnim przepustem do 820÷760 C, dalsze chłoo
dzenie natryskiem wodnym do temperatury 400 C,
a dalej studzenie w powietrzu. Właściwości wytrzymałościowe tych blach (tabl. 3) odpowiadają kategorii
S420ML (blacha S300-3-2) i S460ML (blachy S400-1-2
i S500-3). Pozostałe blachy o grubości w zakresie 6÷7,5
mm uzyskały znacznie wyższe właściwości wytrzymałościowe przy niskich wartościach udarności.
Przykładowe mikrofotografie struktur blach przedstawiono na rys. 1. Mikrostruktura blach S300-3-2,
S400-1-2 i S500-3, które uzyskały wymaganą wartość
o
udarności 27 J w temperaturze -60 C (tabl. 4) jest drobnoziarnista ferrytyczno-bainityczno-perlityczna. Natomiast blachy walcowane z wytopów laboratoryjnych ze
stali S198 i S203 zawierających dużą ilość mikrododatków Nb, Ti i V posiadały mikrostrukturę niezrekrystalizowaną składającą się z wydłużonych pasm odkształcenia z wydzieleniami węglików i bainitu. W wyniku
silnego umocnienia przez zgniot, przemianę i wydziele-

Metodyka badań
Zakres temperatury początku i końca walcowania,
zakresy temperatury i odkształcenia w obszarze obróbki cieplno-plastycznej oraz sposób i zakres temperatur
chłodzenia po walcowaniu podano w tablicy 2.
Próby walcowania blach według opracowanej technologii półprzemysłowej przeprowadzono w module
B-LPS IMŻ. Zastosowanie odpowiedniej funkcji opisującej naprężenie uplastyczniające ma podstawowe znaczenie dla optymalnego zaprojektowania intensywności
gniotów w procesie walcowania. Do obliczenia wartości
naprężenia uplastyczniającego posłużono się metodą
opracowaną przez Hensla i Spittla [5]. Założono, że
walcowanie regulowane stali niskowęglowych prowadzone będzie w temperaturze powyżej Ar3, a końcowe
walcowanie w pobliżu temperatury Ar3 lub w zakresie
przemiany α + γ, zaś bezpośrednie chłodzenie powinno
zapewnić otrzymanie drobnoziarnistej mikrostruktury
ferrytyczno-perlityczno-bainitycznej.
Wyniki badań
Wyniki badań właściwości blach (6–10 mm) walcowanych zgodnie z przyjetą technologią podano w tablicy 3. Wyniki badań udarności podano w tablicy 4.
Tablica 2. Schemat walcowania
Table 2. Diagram of rolling
Temperatura
początku
walcowania, [°C]

Obróbka cieplnoplastyczna

Temperatura
końca walcowania
[°C]

Sposób i zakres temperatur
chłodzenia po walcowaniu

1150÷1100

obniżenie temperatury przepustów wykańczających
do zakresu 850÷750ºC przy odkształceniu φ > 0,2

min. 700

intensywnie natryskiem wodnym
następnie swobodnie w powietrzu

Tablica 3. Zestawienie wyników z próby rozciągania i pomiarów twardości HV10
Table 3. Summary of the results of tensile test and hardness measurement HV10
Grubość
[mm]

Re
[MPa]

S198-1

7,5

584

752

18,0

286

293

287

292

293

S203-2-1

7,5

905

1050

11,3

363

370

361

366

378

S203-2-2

7,5

846

1073

11,2

368

394

386

382

369

S300-3-1

6

538

833

12,9

320

338

336

325

-

190

−

Oznaczenie

Rm
[MPa]

A5
[%]

Rozkład twardości HV 10 na grubości blach, pierwszy
w odległości 0,5 mm od brzegu i kolejno co 1,5 mm

S300-3-2

6

422

599

21,6

185

194

184

S400-1-1

6

558

719

14,2

301

327

325

304

-

S400-1-2

6,5

505

632

20,2

172

186

187

191

−

S400-2-1

6

452

630

23,5

202

222

214

213

−

S500-1

6

481

806

19,6

250

251

255

254

–

S500-3

10

460

731

22,1

231

245

244

242

246

Tablica 4. udarność blach o grubości 6–10 mm
Table 4. Impact resistance of plates with thickness of 6–10 mm
Oznaczenie
blach
S198
S203-2-1
S203-2-2
S300-3-1
S300-3-2
S400-1-1
S400-1-2
S400-2-1
S500-1
S500-2

Energia pochłonięta KV, [J]

Grubość
[mm]

o
Temp. 23 C

Temp. -40oC

Temp. -60oC

7,5
7,5
7,5
6
6
6
6,5
6
6
10

29,2
49,2
29,5
33,3
83,7
30,8
99,4
72,2
38,8
143,2

11,3
11,2
9,9
9,1
43,8
12,1
59,5
30,2
8,9
38,2

8,3
10,2
5,9
6,7
35,4
10,4
52,6
24,2
8,7
27
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Wynikami pracy są zainteresowani producenci blach
w Polsce i producenci urządzeń oraz konstrukcji spawanych, z którymi planowany jest wspólny projekt
badawczy mający na celu uruchomienie produkcji
przemysłowej blach walcowanych z obróbką cieplnoplastyczną.
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Rafał Palus, Dariusz Woźniak, Józef Gawor
Rys. 1. Mikrostruktura blachy S300-3-2 o grubości 6 mm
walcowanej z obróbką cieplnoplastyczną i chłodzonej po
walcowaniu natryskiem wody przy przepływie 300 l/min.
Zbliżoną mikrostrukturę mają blachy S400-1-2 i S500-3
Fig. 1. Microstructure of S300-3-2 plate, thickness 6 mm,
rolled with thermo-mechanical treatment and spray-cooled after rolling at flow rate of 300 l/min. The S400-1-2 and
S500-3 plates have similar microstructure

nia węglików właściwości wytrzymałościowe tych blach
są wysokie przy niskich wartościach udarności.
Wnioski
1. Wymaganą wartość udarności KV min. 27 J w temperaturze badania -60oC uzyskano dla blach S300-3-2
o grubości 6 mm, S400-1-2 o grubości 6,5 mm i S5003 o grubości 10 mm walcowanych z odcinków blach
przemysłowych S300, S400 i S500.
2. Właściwości wytrzymałościowe blach S300-3-2, S4001-2 i S500-3, dla których uzyskano założone wartości
udarności min. 27 J w temperaturze -60oC spełniają wymagania kategorii S420ML (blacha S300-3-2)
i S460ML (blachy S400-1-2 i S500-3). Mikrostruktura blach jest drobnoziarnista ferrytyczno-bainityczno-perlityczna.
3. Blachy z wytopów laboratoryjnych S198 i S203, które
w wyniku walcowania z obróbką cieplnoplastyczną
i przyspieszonym chłodzeniem po walcowaniu uzyskały mikrostrukturę niezrekrystalizowaną pasmową lub mikrostrukturę bainityczną bez wydzieleń
wolnego ferrytu, charakteryzują się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi przy niskich wartościach udarności.

Badanie wpływu parametrów procesu
ciągnienia na właściwości stali
wysokostopowych z efektem TWIP
Celem pracy było określenie wpływu parametrów procesu ciągnienia na właściwości stali wysokostopowych
wykazujących efekt TWIP i TRIPLEX. Na podstawie przeprowadzonych prób procesu ciągnienia oraz badań metalograficznych, wytrzymałościowych i pomiarów twardości
opracowano podstawowe parametry procesu technologicznego odkształcania stali na zimno.

Investigation of the effect of drawing parameters
on properties of high-alloy TWIP steels
The purpose of the work was to determine the effect of
drawing parameters on properties of high-alloy TWIP and
TRIPLEX steels. Based on the drawing tests as well as
metallographic tests, strength tests and hardness measurements the basic processing parameters of cold deformation
of steel were developed.

Wprowadzenie
Szersze wykorzystanie stali typu FeMnAl z efektem
TWIP limitują trudności związane z procesami ich
wytwarzania i przetwarzania. Rozwój tych 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 przez odpowiedni
dobór składu chemicznego, modyfikację mikrostruktury wyjściowej, rozdrobnienie ziarna oraz zastosowanie
odpowiedniej obróbki cieplno-plastycznej gwarantują-
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cej optymalne połączenie właściwości wytrzymałościowych i plastycznych.
Stale typu TWIP I TRIPLEX należą do drugiej generacji stali AHSS – Advanced High-Strength Steels.
Do wiodących użytkowników elementów ze stali typu
TWIP należy przemysł motoryzacyjny. Stale te ze
względu na dużą zawartość Mn i dodatku Al są materiałem o niższej gęstości w porównaniu do aktualnie
stosowanych stali w przemyśle samochodowym. Posiadają dobrą zdolność do pochłaniania energii, dużą wytrzymałość oraz bardzo dobrą plastyczność [1, 2].
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Do walcowania użyto:
– pieca grzewczego rezystancyjnego, komorowego
z wysuwanym trzonem nagrzanego do temperatury
1180ºC,
– zespołu walcowniczego złożonego z jednoklatkowej
walcarki nawrotnej ze złożeniem walców z wykrojami skrzynkowymi i płaskownicą o średnicy Ø 550
mm w układzie duo i długości beczki 700 mm.
W celu wytworzenia prętów okrągłych Ø 10 mm stanowiących wsad do przeróbki plastycznej na zimno
w procesie ciągnienia, pręty kwadratowe o boku 45 mm
uzyskane z walcowania na gorąco w linii LPS/B pocięto
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem i następnie
poddano obróbce skrawaniem. Taki sposób wytworzenia wsadu do ciągnienia wynikał z braku możliwości
wykonania prętów okrągłych w linii LPS. Opracowane
wytyczne technologiczne posłużyły do wytworzenia doświadczalnej partii prętów Ø 10 mm do badań procesu
ciągnienia.
W celu określenia podatności na odkształcenie plastyczne na zimno stali typu AHSS przeprowadzono następujące schematy ciągnienia:
• Dla gniotu cząstkowego 15%
Ø 10 mm → 9,22 → 8,5 → 7,8 → 7,2→ 6,6 → 6,1 →
5,6 → 5,1 → 4,7 → 4,3 → 3,96 → 3,65 → 3,36 → 3,1
• Dla gniotu cząstkowego 25%
Ø 10 mm → 8,65 → 7,5 → 6,5 → 4,8 → 4,1 → 3,55 →
3,1 → 2,7 → 2,3

Materiał, zakres i metodyka badań
W ramach pracy statutowej wykonano wytop ze stali
typu TWIP – S235 oraz dwa wytopy ze stali typu TRIPLEX – S239 i S240 o masie wytopu ok. 70 kg.
Technologię wytapiania i odlewania stali typu TWIP
i TRIPLEX wg składu chemicznego podanego w tablicy
1 opracowano dla próżniowego pieca indukcyjnego typu
VSG-100 firmy PVA TePla AG – Niemcy. Składy chemiczne wykonanych wytopów podano w tablicy 2.
Zakres badań obejmuje:
– przygotowanie materiału do badań (opracowanie
technologii wytapiania i odlewania oraz wykonanie
wytopów doświadczalnych w indukcyjnym piecu
próżniowym VSG-100),
– opracowanie technologii przeróbki plastycznej na gorąco i walcowanie wlewków w linii LPS/B,`
– wykonanie doświadczalnej partii prętów do procesu
ciągnienia,
– opracowanie technologii przeróbki plastycznej na
zimno i ciągnienie prętów z określeniem zdolności
technologiczno-technicznych ciągarki ławowej i bębnowej,
– analizę wpływu odkształcania w procesie kształtowania na zimno,
– badania właściwości mechanicznych (wytrzymałość,
granica plastyczności, wydłużenie, przewężenie),
– badania twardości prętów,
– badania makrostruktury i mikrostruktury wlewków
i prętów,
– podsumowanie wyników badań i wnioski.
Do obliczenia wartości naprężenia uplastyczniającego w procesie walcowania na gorąco w linii LPS/B posłużono się metodą opracowaną przez Hensla i Spittla.

Wyniki i ich dyskusja
Na podstawie opracowanych technologii wytapiania
i odlewania wykonano wlewki S239 i S240 ze stali typu
TRIPLEX. Wlewki nie spełniały wymaganego dla stali
TRIPLEX kryterium składu chemicznego ze względu
na niższe od wymaganych zawartości węgla i manganu. Wlewek S239 uległ pęknięciu w czasie krystalizacji
we wlewnicy miedzianej chłodzonej wodą, natomiast
wlewek S240 popękał w krótkim czasie po załadowaniu do pieca grzewczego w celu nagrzania do walcowania. Prawdopodobną przyczyną pęknięć wlewków są
naprężenia termiczne powstałe w czasie chłodzenia we
wlewnicy.
Ze względu na dużą zdolność umacniania się stali
austenitycznej typu TWIP i wysoką granicę plastyczności wynoszącą 648 MPa dla pręta przed ciągnieniem,
po przesycaniu proces przeróbki plastycznej na zimno

Tablica 1. Materiał do badań – stal typu TWIP i TRIPLEX
Table 1. Test sample – TWIP and TRIPLEX steel
Zawartość pierwiastków [% mas]

Stal

C

Mn

Si

Al

P

S

Mo

B

TWIP

0,50÷0,60

25,0÷26,0

0,30÷0,40

4,50÷5,50

max 0,025

max 0,010

0,10÷0,20

0,001÷0,003

TRIPLEX

1,10÷1,30

29,0÷31,0

0,30÷0,50

11,70÷13,00

max 0,025

max 0,010

0,10÷0,20

0,001÷0,003

Tablica 2. Składy chemiczne wytopów stali typu TWIP i TRIPLEX wykonanych w piecu indukcyjnym VSG-100
Table 2. Chemical compositions of TWIP and TRIPLEX steel melts made with VSG-100 induction furnace
Zawartość pierwiastków [% mas]

Nr
wytopu

C

Mn

Si

S235

0,53

25,99

0,34

5,01

0,010

S239

0,96

28,94

0,38

11,69

0,017

S240

1,4

34,8

0,42

13,4

0,017

<0,01

* w trakcie analizy

Al

P

Mo

B

Ce

La

Nd

N
[ppm]

0,004

0,16

<0,001

0,009

0,002

0,003

29

0,009

1,50

0,002

0,012

0,007

0,005

11

0,19

0,003

–

–

–

*

S
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Podsumowanie

Wytrzymałość na rozciąganie
Rm [MPa]
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Odkształcenie H [%]

Rys. 1. Charakterystyka umacniania się stali typu TWIP
Fig. 1. Characteristics of TWIP steel hardening

zrealizowano z gniotami cząstkowymi o wartości 15%.
Gnioty cząstkowe 25% powodowały bardzo szybkie
zużywanie się powierzchni stożka roboczego ciągadła
przejawiające się tworzeniem rys w ciągadle i zrywanie się drutu w trakcie ciągnienia. Stal odkształcono
ze zgniotem całkowitym o wartości 82%. Po przekroczeniu powyższej wartości odkształcenia na zimno stal
nie nadaje się do dalszej przeróbki plastycznej. Wraz
ze wzrostem odkształcenia wzrasta znacząco siła ciągnienia stali.
Do wyznaczenia właściwości mechanicznych i krzywej umacniania się stali austenitycznej typu TWIP
(rys. 1) na materiale wyjściowym, przesyconym Ø 10
mm i wybranych prętach ciągnionych o średnicach Ø6,
Ø5, Ø4 mm wykonano próby statycznego rozciągania
na maszynie wytrzymałościowej ZWICK Z 250. Długości pomiarowe próbek wynosiły od 20÷30 mm a średnice kolejno Ø10, Ø6, Ø5, Ø4 mm. Pręty ciągnione z sumarycznym gniotem do wartości 60% charakteryzują
się nieznacznym wzrostem wytrzymałości Rm, która
mieści się w zakresie od 814 do 928 MPa. Natomiast
gniot od wartości 60 do 82% powoduje umocnienie się
stali z 928 do 1501 MPa.
Badania mikrostruktury stali TWIP przeprowadzono
w stanie wyjściowym (przed ciągnieniem) i po procesie
ciągnienia (z różnymi stopniami zgniotu) na zgładach
wzdłużnych.
Mikrostruktura stali w stanie po walcowaniu na gorąco jest nierównomierna o dużych i małych ziarnach
austenitu lekko wydłużonych w kierunku przeróbki
plastycznej. Przesycanie spowodowało silne rozdrobnienie i ujednorodnienie mikrostruktury stali.
Z porównania mikrofotografii wynika, że ogólna mikrostruktura stali po ciągnieniu na wymiar Ø 6 mm,
tj. kształt i wielkość ziaren austenitu jest zbliżona do
mikrostruktury stali przed ciągnieniem. Drobnoziarnistość stali przesycanej przed ciągnieniem zostaje zachowana także po ciągnieniu. Widoczne zmiany mikrostrukturalne występują w prętach ciągnionych z większymi gniotami. W mikrostrukturze stali ciągnionej na
wymiar Ø 5 mm pojawiają się bliźniaki odkształcenia,
a lokalnie także pasma odkształcenia i przecinające się
linie poślizgu. Mikrostruktura stali ciągnionej na wymiar Ø 4 mm składa się z silnie odkształconych ziaren
austenitu z licznymi pasmami odkształcenia i przecinającymi się liniami poślizgu.
Twardość prętów ciągnionych jest zróżnicowana
w zależności od wielkości gniotu i mikrostruktury stali.
Największą twardość posiada pręt o średnicy Ø 4 mm
ciągniony z pręta przesycanego o drobnoziarnistej mikrostrukturze.

Zastosowanie przesycania stali TWIP z ciepła walcowania powoduje silne rozdrobnienie mikrostruktury
w porównaniu do materiału w stanie po walcowaniu na
gorąco i wolnym chłodzeniu. Drobnoziarnista mikrostruktura uzyskana po przesycaniu zostaje zachowana
po ciągnieniu. Nie stwierdzono istotnego wpływu przesycania materiału wyjściowego na twardość prętów
po ciągnieniu.
Wielkość gniotu o wartości do 60% nie powoduje
znaczących zmian właściwości mechanicznych i mikrostruktury prętów ciągnionych w stosunku do materiału wyjściowego. Właściwości wytrzymałościowe stali
TWIP istotnie wzrastają po przekroczeniu sumarycznego gniotu powyżej 60%, a w mikrostrukturze pojawiają
się bliźniaki odkształcenia i lokalnie pasma poślizgu.
Dla maksymalnego sumarycznego gniotu równego 82%
mikrostruktura stali ciągnionej składała się z silnie
odkształconych ziaren austenitu z licznymi pasmami
poślizgu. Ciągnienie stali TWIP po dojściu do maksymalnego sumarycznego gniotu wymaga zastosowania
międzyoperacyjnego wyżarzania rekrystalizującego.
Ciągnienie prętów przeprowadzono z gniotem jednostkowym wynoszącym 15%, gdyż zastosowanie gniotów jednostkowych o większej wartości powoduje wzrost
zużycia ciągadeł. Największe zużycie stwierdzono przy
ciągnieniu z gniotem jednostkowym wynoszącym 25%.
Dokładne określenie zużycia ciągadła w zależności od
wielkości gniotu jednostkowego wymaga wykonania
dodatkowych badań.
Symulacje fizyczne procesu ciągnienia zostały wykonane na istniejącej w Instytucie ciągarce ławowej.
Ze względu na awaryjność ciągarki ławowej proces zakończono na wyrobie o średnicy 4 mm. Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że w celu realizacji kompleksowych badań procesów ciągnienia wymagana jest
modernizacja istniejących ciągarek bębnowej i ławowej
w zakresie zasilania i sterowania. Do potencjalnych
wykonawców skierowano zapytanie ofertowe na realizację wymaganego zakresu modernizacji obu ciągarek. Na podstawie ofert otrzymanych od firm REMB
i Prologic koszt modernizacji netto wyniósłby od 165
do 232 tys. zł.
Technologie wytapiania, odlewania, walcowania na
gorąco i ciągnienia stali typu TWIP zostały zweryfikowane w procesach symulacji fizycznej w LPS. Zastosowanie opracowanych technologii w pełnej skali
przemysłowej wymaga ich dostosowania do warunków
technicznych i technologicznych konkretnej linii produkcyjnej. Opracowane technologie umożliwiły wytworzenie próbek do badań materiałowych.
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