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programu ProCAST w oparciu o dane techniczno-technologiczne urządzenia przemysłowego.
Symulacja fizyczna procesu odlewania stali polegała
na odtworzeniu przebiegu zmian temperatury próbki
określonego obszaru wlewka, kolejno, w trakcie chłodzenia w krystalizatorze, strefie chłodzenia wtórnego
oraz w powietrzu w połączeniu lub bez z cyklami obciążeń mechanicznych, jakie występują w procesie.
W wyniku przeprowadzonych fizycznych badań modelowych oraz określenia, na tej podstawie, stopnia
przewężenia poszczególnych próbek odkształcanych
w różnych temperaturach, wyznaczono krzywe zmian
przewężenia w funkcji temperatury odkształcenia
(rys. 2). Uzyskane wyniki stanowią wytyczne do poprawy technologii ciągłego odlewania gatunku podatnego

Badania symulacyjne w celu opracowania
technologii ciągłego odlewania gatunków stali
podatnych do tworzenia pęknięć
w trakcie tego procesu
Opracowano z wykorzystaniem symulacji fizycznej
i numerycznej, wysokotemperaturowe charakterystyki materiałowe dla gatunku stali 11SMn30 z dwóch
wytopów przemysłowych. Skład chemiczny stali został
przedstawiony w tablicy 1. Symulację numeryczną ciągłego odlewania, w celu wyznaczenia historii zmian
temperatury dla powierzchni bocznej i okolic naroża
wlewka (rys. 1), przeprowadzono z wykorzystaniem

a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Prognozowany rozkład temperatury (a), przewidywana grubość naskórka (b), zasięg fazy ciekłej (c), zmiany temperatury w funkcji czasu dla wybranych punktów na przekroju poprzecznym pasma (d) obliczone z wykorzystaniem programu
ProCAST
Tablica 1. Skład chemiczny stali
Skład chemiczny, %
Wytop

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

Mo

Al

Ti

N

nr 1

0,09

1,29

0,03

0,055

0,30

0,08

0,07

0,20

0,02

0,001

0,0008

0,009

nr 2

0,08

1,20

0,03

0,053

0,27

0,07

0,09

0,28

0,02

0,001

0,0012

0,009

* Fundusz badań Własnych Instytutu jest tworzony z zysku Instytutu za rok poprzedzający
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a)

b)

Rys. 2. Zestawienie maksymalnej siły rozciągającej i przewężenia w funkcji temperatury odkształcenia, określone
na próbkach stali 11SMn30 chłodzonych ze stanu ciekłego
do temperatury odkształcenia z szybkością odpowiadającą
szybkości chłodzenia dla okolic naroża (a) oraz powierzchni bocznej (b)

do tworzenia pęknięć powierzchniowych i w okolicach
naroży wlewka.
W ramach niniejszej pracy, z wykorzystaniem programu ProCAST, wykonano symulację numeryczną
procesu ciągłego odlewania stali 11SMn30 odlanej
w ramach dwóch wytopów różniących się zawartością
Ti i Mn.
Na podstawie uzyskanych danych zdefiniowano założenia i wykonano symulację fizyczną procesu COS
z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800.
Wyznaczono temperatury charakteryzujące właściwości mechaniczne badanej stali w stanie półciekłym.
Wartości poszczególnych parametrów wynoszą odpowiednio:
– temperatura zerowej wytrzymałości TZW:
• 1435°C dla wytopu nr 1,
• 1410°C dla wytopu nr 2,
– temperatura zerowej plastyczności TZP:
• ok. 1410°C dla wytopu nr 1,
• ok. 1425°C dla wytopu nr 2,
– temperatura nawrotu plastyczności TNP:
• ok. 1398°C dla wytopu nr 1,
• ok. 1400°C dla wytopu nr 2,
– temperatura nawrotu wytrzymałości TNW:
• ok. 1449°C dla wytopu nr 1,
• ok. 1455°C dla wytopu nr 2,
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Po przeprowadzeniu serii doświadczeń dla dwóch
szybkości chłodzenia, tj. dla powierzchni bocznej i dla
okolic naroża, dokonano pomiarów przewężenia i maksymalnej siły odkształcenia potrzebnej do zerwania poszczególnych próbek.
W oparciu o wykonane pomiary opracowano wykresy zależności plastyczności (przewężenia) oraz maksymalnej siły rozciągającej od temperatury odkształcenia
oraz określono zakresy temperaturowe obniżonej plastyczności dla badanego gatunku stali odlanego w ramach wytopów nr 1 i nr 2.
Wynoszą one:
– dla szybkości chłodzenia odpowiadającej okolicom
naroży:
• wytop nr nr 1 – 900÷970°C,
• wytop nr nr 2 – 920÷1060°C,
– dla szybkości chłodzenia odpowiadającej powierzchni bocznej:
• wytop nr nr 1 – poniżej 1000°C,
• wytop nr nr 2 – poniżej 1120°C.
Na podstawie uzyskanych danych można stwierdzić,
że badany gatunek stali 11SMn30 charakteryzuje się
niską plastycznością. W przypadku szybkości chłodzenia odpowiadającej okolicom naroży pasma maksymalne przewężenie, wyznaczone na podstawie badań,
wynosiło jedynie 33% natomiast w przypadku powierzchni bocznych ok 70%. Zestawienie maksymalnej
siły rozciągającej z wielkością przewężenia wykazało
wzrost siły wraz ze spadkiem plastyczności stali przy
temperaturach odkształcenia poniżej 1120°C.

Wojciech Burian, Jarosław Marcisz,
Bogdan Garbarz

Numeryczna i fizyczna symulacja procesów
krzepnięcia i ujednorodniania niskowęglowej stali
niklowo-molibdenowej
Celem niniejszego projektu była weryfikacja zgodności symulacji numerycznych procesu krzepnięcia
i ujednorodniania z danymi doświadczalnymi.
Przeprowadzone badania obejmowały obrazowanie
mikrostruktury po różnych etapach procesu ujednorodniania za pomocą mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Za pomocą
mikroskopu skaningowego (SEM) wyznaczono liniowe
profile zmian składu chemicznego próbek z badanej
stali.
Zakres symulacji numerycznych objął procesy ujednorodniania zachodzące w wyniku wygrzewania w wysokiej temperaturze. Symulacje wykonano za pomocą
programu DITRA z wykorzystaniem najnowszych baz
danych materiałowych.
W celu weryfikacji wyników symulacji numerycznej
zostały przeprowadzone eksperymenty obróbki cieplnej i szczegółowe badania metalograficzne struktury
krzepnięcia. Aby otrzymać jak najlepszą dokładność,
symulację procesu ujednorodniania stali ND3 (8,9%Ni1,9%Mo-1,8%Cu-0,95%Al-0,08%Ti-0,09%C
%masy)
przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych
o segregacji Mo otrzymanych z badań za pomocą mikroskopu skaningowego. Jako materiał wyjściowy zastosowano próbki z odwalcowanych na gorąco płaskowników
o grubości 30 mm z wlewka o grubości 60 mm. Proces
ujednorodniania prowadzono w temperaturze 1200°C.
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dendrytów oraz pomiaru zmian składu chemicznego
wzdłuż wybranych kierunków.
Wyniki symulacji procesu ujednorodniania stali ND3
wykonane za pomocą programu DICTRA pokazały dobrą zgodność z wynikami badań eksperymentalnych.
Wyniki symulacji wskazują, że mogą one być wykorzystywane do projektowania technologii wytwarzania
stali ND3.

Roman Kuziak, Władysław Zalecki, Ryszard Molenda,
Zdzisław Łapczyński, Piotr Głowacki

Zaprojektowanie oraz zbudowanie stanowiska
do monitorowania procesu umacniania szyn
b)

c)

Celem pracy było zaprojektowanie oraz zbudowanie
stanowiska badawczego pozwalającego na przeprowadzenie symulacji fizycznej procesu obróbki cieplnej
szyn oraz monitorowanie zmian temperatury w przekroju szyny podczas tego procesu.
W ramach pracy zaprojektowano i zbudowano stanowisko badawcze do symulacji fizycznej oraz monitorowania procesu umacniania cieplnego szyn kolejowych.
Szkielet konstrukcji nośnej urządzenia wykonano
z kształtowników zimnogiętych łączonych metodą spawania i skręcania. Na konstrukcji nośnej zabudowano
trzy podstawowe bloki:
• Blok transportowy służący do realizacji zaprogramowanego ruchu oscylacyjnego szyny z płynną regulacją prędkości w przedziale 0,05–1,0 m/s.
• Blok układu chłodzenia składającego się z trzech
sekcji dysz wodnych, wodno-powietrznych (tzw. atomizerów) oraz dysz powietrznych. Układ regulatorów ciśnienia wody i powietrza oraz elektrozaworów
umożliwia regulację intensywności chłodzenia szyn.
• Blok pomiarowy umożliwia monitorowanie zmian
temperatury w wybranych obszarach szyny; pomiar
realizowany jest za pomocą termopar płaszczowych
podłączonych do wielokanałowego elektronicznego
rejestratora. Na powierzchni szyny pomiar temperatury prowadzony jest za pomocą głowicy pirometrycznej.

Rys. 1. Mikrostruktura w stali ND3 po odlaniu i walcowaniu, przed procesem ujednorodniania (a), rozkład odległości pomiędzy pierwotnymi ramionami dendrytów przed
procesem ujednorodniania (b), obliczenia procesu ujednorodniania w temp. 1200°C (c)

Otrzymane obrazy mikrostruktury po poszczególnych
etapach procesu ujednorodniania pokazują, że po 4-godzinnym ujednorodnieniu ramiona wtórne dendrytów
zanikają, a w miarę upływu czasu ujednorodnieniu ulega również pozostały materiał, tak, że po upływie 24
godzin materiał jest już jednorodny w całej objętości.
Oprogramowanie umożliwia prowadzenie obliczeń
dla układów dwuwymiarowych, do obliczeń przyjęto
odległość na której zachodzi dyfuzja zgodnie z danymi wyznaczonymi na podstawie pomiarów wielkości

Rys. 1. Widok ogólny stanowiska do monitorowania procesu obróbki cieplnej szyn
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Rys. 2. Widok układu dysz chłodzących oraz szyny umieszczonej na wózku transportowym

Na zbudowanym stanowisku przeprowadzono próbę
umacniania cieplnego kształtownika szynowego I-49.
Na podstawie wyników z badań pomiarów twardości
oraz badań mikroskopowych stwierdzono między innymi, że grubość utwardzonej warstwy wynosi około
10 mm. Warstwa utwardzona zawierała drobny perlit
o wielkości kolonii około 10 μm, natomiast odległość
między płytkami cementytu wynosiła 0,1 μm. Wyniki
wstępne z przeprowadzonych prób umacniania kształtownika szynowego na zbudowanym stanowisku badawczym w pełni potwierdziły jego przydatność do tego
rodzaju badań.
Na rys. 1 przedstawiono widok omawianego stanowiska badawczego, a na rys. 2 przedstawiono układ dysz
chłodzących oraz układu transportowego.
Stanisław Cesarz, Krzysztof Radwański,
Piotr Skupień, Sebastian Arabasz,
Witosław Kubosz

Badania mechanizmów odkształcania
w podwyższonych temperaturach materiałów
przeznaczonych na elementy instalacji do spalania
i zgazowania biomasy
Celem pracy była ocena jakości napoin warstw
ochronnych wykonanych metodą napawania plazmowego i wpływu parametrów technologii napawania na
jakość połączeń napoiny z materiałem rodzimym podłoża. Ocenę jakości napoin przeprowadzono na podstawie
badań właściwości mechanicznych i mechanizmów odkształcania w temperaturach zbliżonych do warunków
pracy instalacji do spalania i zgazowania biomasy.
W ramach pracy wykonane zostały między innymi
próby rozciągania próbek w temperaturze pokojowej
i w temperaturze zbliżonej do pracy przegrzewaczy
pary w kotłach. Pozwoliło to na określenie wpływu
temperatury i rodzaju zastosowanej technologii nakładania warstwy na właściwości mechaniczne połączenia
warstwy z podłożem ferrytyczno-martenzytycznym
i austenitycznym. Uzyskane wyniki badań pozwoliły
na identyfikację mechanizmów odkształcania badanych materiałów i ocenę wpływu procesu odkształcania
na zachowanie się połączenia interfazowego.
Podłoże
ferrytyczno-martenzytyczne
wykazuje
w temperaturze pokojowej wyższą wytrzymałość i wyraźnie mniejszą plastyczność niż podłoże austenitycz-
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ne, co ma wyraźny wpływ na mechanizm odkształcania
i rozrywania zarówno w temperaturze pokojowej, jak
o
i w temperaturze 585 C.
Napoiny na podłożu ferrytyczno-martenzytycznym
również wykazały wyższą wytrzymałość zarówno
w temperaturze pokojowej jak i podwyższonej w stosunku do podłoża austenitycznego, mimo wyraźnego
o
spadku wytrzymałości podłoża w temperaturze 585 C.
Nie stwierdzono różnic w zakresie właściwości wytrzymałościowych pomiędzy napoinami ze stopu na bazie kobaltu w stosunku do napoin ze stopu niklu i to
zarówno na stali austenitycznej, jak i ferrytyczno-martenzytycznej.
Ustalono, że instalacje wykonane ze stali austenityczne pokrytej napoiną na bazie kobaltu lub stopu
niklu mają mniejszą wytrzymałość w stosunku do napoin nakładanych na stal ferrytyczno-martenzytyczną.
Po przekroczeniu naprężenia krytycznego warstwa
ochronna pęka selektywnie w kilku miejscach, ujawniając tym samym mniejszą przyczepność do podłoża.

Sebastian Arabasz, Krzysztof Radwański,
Piotr Skupień

Opracowanie koncepcji stanowiska
do kontrolowanego wytwarzania ochronnych
warstw wierzchnich na stalach i stopach metali
Praca dotyczy badań nad wytwarzaniem warstw
ochronnych, zwiększających trwałość użytkową wyrobów stalowych, które są narażone na działanie niekorzystnych czynników środowiskowych i eksploatacyjnych, powodujących ścieranie, korozję, erozję i inne
uszkodzenia.
Główne cele pracy obejmowały:
– wykonanie przeglądu współcześnie stosowanych
metod wytwarzania warstw powierzchniowych na
stalach i stopach metali;
– zebranie informacji literaturowych na temat
warstw i metod stosowanych do ochrony przed korozją i erozją w warunkach spalania i zgazowania
biomasy oraz odpadów;
– wyselekcjonowanie metod umożliwiających uzyskanie warstw zabezpieczających w jak najlepszym
stopniu przed atmosferą korozyjną typową dla procesów spalania biomasy i odpadów.
W pracy zrealizowano pierwszy (koncepcyjny i rozpoznawczy) etap budowy w Instytucie Metalurgii Żelaza
stanowiska do wytwarzania warstw powierzchniowych
na stalach i stopach metali. Na podstawie przeglądu
informacji literaturowych oraz po przeanalizowaniu
planów badawczych Instytutu i wynikających z nich
potrzeb wytypowano trzy metody, które powinny być
uwzględnione w opracowanej koncepcji stanowiska.
W pierwszej kolejności są to dwie odmiany natryskiwania cieplnego – natryskiwane plazmowe i naddźwiękowe (HVOF). Są one aktualnie badane w świecie
w kierunku poprawy odporności korozyjnej i erozyjnej
wyrobów ze stali stosowanych w energetyce, opartej
o procesy spalania paliw kopalnych, biomasy i odpadów. Wytypowano również metodę osadzania fizycznego z fazy gazowej (PVD) umożliwiającą uzyskiwanie
warstw ochronnych o dużych twardościach. Dodatkowo stanowisko należy wyposażyć w niezbędne metody

32

Informacja o wykonanych pracach badawczych...

przygotowania podłoży przed procesem wytwarzania
warstw.
Opracowana w pracy koncepcja stanowiska wytycza
przyszłe działania w zakresie podjęcia w Instytucie
Metalurgii Żelaza tematyki warstw powierzchniowych,
badań korozyjnych i erozyjnych.

Hanna Krztoń, Jerzy Wiedermann,
Jarosław Gazdowicz, Zofia Kania

Eksperymentalna analiza możliwości
badawczych nowego dyfraktometru
Empyrean do scharakteryzowania pylistych
i drobnoziarnistych odpadów poprodukcyjnych
Celem pracy była charakterystyka związków chemicznych, występujących w odpadach poprodukcyjnych, przeznaczonych do ich dalszej utylizacji.
Badania siedemnastu różnego pochodzenia odpadów
poprodukcyjnych przeprowadzono metodą dyfrakcji
rentgenowskiej, wykorzystując wyposażenie nowoczesnego dyfraktometru Empyrean. W zależności od rodzaju odpadu, zastosowano trzy rodzaje uchwytów na
próbki. Dyfraktogramy doświadczalne rejestrowano za
pomocą dwóch detektorów: klasycznego punktowego
detektora proporcjonalnego oraz wysokowydajnego,
nowoczesnego detektora półprzewodnikowego. Dodatkowo wykonano badania składu chemicznego w mikroobszarach w wybranych próbkach odpadów, wykorzystując mikroskop skaningowy Inspect F z detektorami
SE, BSE i EDS.
Badane odpady – ze względu na ich skład fazowy –
można podzielić na dwie grupy: odpady zawierające
związki typu tlenkowego oraz odpady składające się
z czystych metali lub stopów metali.
Do grupy pierwszej należą: materiał, złożony z dobrze
wykrystalizowanych, czystych tlenków molibdenu, odpady stanowiące amorficzne tlenki glinu lub słabo wykrystalizowane związki miedzi. Odpady z pierwszej
grupy zawierały również tlenki ołowiu, tlenki żelaza
lub różnego rodzaju krzemiany. Z kolei odpady metaliczne to głównie stopy żelaza, zawierające jako dodatek chrom, stopy manganu z krzemem i żelazem, czysty
nikiel, a także krzem metaliczny.

Lech Bulkowski, Urszula Galisz, Janusz Stecko,
Józef Gawor, Wojciech Burian, Artur Mazur

Badanie niejednorodności fizycznej
i chemicznej wlewków oraz charakterystyk
wysokotemperaturowych stali bainitycznej,
wytworzonej w linii półprzemysłowej symulacji
procesów wytwarzania stopów metali i wyrobów
metalowych (LPS)
Celem pracy było zbadanie stopnia niejednorodności fizycznej i chemicznej wlewków oraz wyznaczenie
charakterystyk wysokotemperaturowych wysokowęglowych średniostopowych stali bainitycznych (NBA),
odlewanych do wlewnic płaskich, w próżniowym piecu
indukcyjnym.
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Opracowano technologię wytapiania i rafinacji stali,
która umożliwiła uzyskanie zawartości poszczególnych
pierwiastków stopowych i domieszkowych w wymaganych zakresach składu. Wytopy badawcze charakteryzowały się bardzo małą zawartością tlenu, wynoszącą
7÷9 ppm oraz małą zawartością azotu, w granicach
34÷38 ppm. Świadczy to o dużej czystości wytopionych
stali.
Badania makrosegregacji strefowej pierwiastków
we wlewku stali NBA o średnim składzie chemicznym
[%]: C-056, Mn – 2,10; Si – 1,85; P – 0,013; S – 0,011;
Cr – 1,34; Mo – 0,75; Cu – 0,025; V – 0,10; Ti – 0,007;
Alc – 0,023; N – 0,0034; 0 – 0,0007 wykazały skłonność
do segregacji składników głównie w obszarze głowy
korpusu wlewka. Kolejność segregujących składników
w strefie przyosiowej w głowie wlewka, według malejących bezwzględnych wartości współczynnika segregacji
przedstawia się następująco:
– segregacja dodatnia: S, C, P, Mo, Si, V, Cr, Mn,
– segregacja ujemna: P, S, C, Mo, V, Si, Mn, Cr.
Obszar wlewka w dolnej jego części, poniżej 500
mm, wykazuje istotnie mniejszą segregację składników stopowych. Na podstawie rzeczywistych pomiarów
temperatury wyznaczono krzywe zmian temperatury
wzdłuż wysokości wlewka w funkcji czasu oraz określono szybkość stygnięcia wlewka w zakresie temperatur od 1350°C do 980°C, która wynosiła ok. 1°C/s.
Wyniki pomiarów w dalszym etapie prac wykorzystano
do symulacji numerycznej krzepnięcia wlewka celem
ustalenia czasu przemiany fazowej ze stanu ciekłego w
stan stały. Symulację numeryczną procesu krzepnięcia
wlewka przeprowadzono z wykorzystaniem programu
ProCAST. Na podstawie analizy wyników symulacji
odwrotnej można stwierdzić, że uzyskano bardzo dobre
dopasowanie krzywych zmian temperatury w funkcji
czasu tj. uzyskanej w wyniku pomiarów rzeczywistych
i wyznaczonej na podstawie symulacji numerycznej.
Badania makrostruktury, wykazały, że jest ona
zróżnicowana w całej objętości wlewka. Najbardziej
jednorodna i równomierna jest makrostruktura dolnej
części wlewka od podstawy do połowy jego wysokości.
Powyżej, w strefie kryształów równoosiowych zwiększa
się udział struktury gruboziarnistej. Najbardziej zróżnicowana jest makrostruktura w górnej części wlewka,
w której występują obszary o strukturze grubo- i drobnokrystalicznej.
Zbadano przemiany fazowe w czasie nagrzewania
i chłodzenia stali bainitycznej za pomocą analizatora
NETZSCH model STA 449 F3 Jupiter F1. Przeprowadzone badania pozwoliły na zilustrowanie przebiegu
zachodzących przemian fazowych w badanej próbce,
a mianowicie wyznaczenie krzywych DTA w czasie
nagrzewania próbki obrazujących początek i koniec
procesu roztapiania, jak również krzywych w czasie
chłodzenia obrazujących przebieg procesu krzepnięcia
i wyznaczenie temperatury solidus. Wykonane obliczenia temperatur likwidus przy użyciu różnych równań
matematycznych stosowanych powszechnie w przemyśle, wykazały duży rozrzut obliczonych temperatur.
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Marta Kubiczek, Grażyna Stankiewicz,
Waldemar Spiewok, Piotr Knapik

Opracowanie i przygotowanie do atestacji
materiałów przeznaczonych na wzorce składu
chemicznego stali
Celem projektu było opracowanie i wytworzenie
materiałów przeznaczonych na nowe i będące w ofercie IMZ, ale wyczerpane, wzorce składu chemicznego.
Nowe wzorce objęły: jedną stal o podwyższonej zawartości Al (8%) oraz dwie stale o łącznej podwyższonej zawartości Al (do 9%) i Mn (do 30%). Wymienione gatunki stanowią przedmiot wielu analiz prowadzonych dla
zakładów Instytutu, a do tej pory konieczne było w tym
celu stosowanie pracochłonnych technik mokrych.
Przewidziano również wytworzenie dwóch wzorców
stali transformatorowej, zawierających odpowiednio:
niskie stężenie węgla (30 ppm) i siarki (40 ppm) oraz
wzorzec zawierający 300 ppm C i 200 ppm S (poprzednia partia tego wzorca uległa wyczerpaniu).
W ramach projektu ustalono wymagane składy materiałów przeznaczonych na wzorce stali z podwyższoną
zawartością glinu, stali wysokomanganowej z wysoką
zawartością glinu, oraz stali transformatorowej. Półprodukty na wzorce zakupiono w czeskiej firmie SPL
Bohumin, Ukraińskim Instytucie Stali Specjalnych
(Zaporoże) oraz w Stalprodukcie z Bochni. Zakupione próbki lite zostały przez producentów w znacznym
stopniu przygotowane do analiz spektrometrycznych.
Próbki lite, w postaci walców, przebadane zostały
z wykorzystaniem spektrometru OES Magellan Q8
pod kątem jednorodności składu chemicznego. Wyniki
tych analiz potwierdziły dobrą jednorodność zakupionych materiałów, szczególnie dla najważniejszych pierwiastków: glinu i manganu, których zawartości stanowią o unikalności wytwarzanych w ramach niniejszego
projektu wzorców.
Próbki stali transformatorowej o niskiej zawartości węgla zostały przebadane pod kątem jednorodności zawartości węgla i siarki. Wyznaczone odchylenie
standardowe wskazuje, że jednorodność materiału jest
wystarczająca dla potrzeb analizy obu pierwiastków
z zastosowaniem automatycznych analizatorów węgla
i siarki.
W ostatnim etapie projektu próbki wszystkich materiałów zostały przygotowane do analiz atestacyjnych.
Wybrano laboratoria mogące uczestniczyć w badaniach
certyfikacyjnych i uzgodniono, że wyniki analiz przekazane zostaną do IMŻ w roku 2012. Wówczas będzie
możliwe zakończenie procesu certyfikacji wzorców
i sporządzenie atestów wyprodukowanych wzorców.
Opracowane w ramach niniejszego projektu wzorce
będą stanowić duże ułatwienie w analizach prowadzonych w Laboratorium Analiz Chemicznych dla innych
zakładów Instytutu, a także będą przedmiotem sprzedaży w kraju i zagranicą.
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Piotr Knapik, Waldemar Spiewok

Opracowanie metodyki i wykonanie oznaczeń
składu chemicznego materiałów odpadowych
z przemysłu zbożowego
Praca wykonana została na potrzeby Zespołu Procesów Surowcowych Instytutu, w ramach rozpoznania
alternatywnych materiałów z przemysłu zbożowego
pod kątem możliwości ich pozyskania, zbadania właściwości fizykochemicznych i określenia potencjalnych
obszarów zastosowania. Celem pracy było opracowanie
metodyki wykonywania oznaczeń składu chemicznego
materiałów odpadowych pochodzących z przemysłu
zbożowego.
Do badań wytypowano materiał odpadowy przemysłu zbożowego o różnorodnym pochodzeniu, w tym
m.in. otręby jęczmienne, żytnie i pszenne, plewy jęczmienne i gryczane oraz odpad nieużyteczny, powstający podczas wstępnej obróbki ziarna jęczmienia. Do
każdej próbki materiału wyjściowego dołączony został
produkt uzyskany z tego materiału w procesie wytlewania. Jako materiał porównawczy wykorzystano
oryginalny (importowany) popiół łuski ryżowej. Jako
metodę mineralizacji otrzymanego materiału badawczego zastosowano mineralizację na mokro. Zastosowanie tego typu mineralizacji ograniczyło ryzyko strat
oznaczanych pierwiastków. Jako czynnik utleniający
wybrano stężony kwas siarkowy (VI) i stężony kwas
azotowy (V).
W wyniku badań stwierdzono, że wszystkie próbki
charakteryzowały się stosunkowo niewielką zawartością Al2O3, CaO, MgO, P2O5, K2O oraz S. Otrzymano wyniki zbliżone do tych, jakie oznaczono w próbce
popiołu łuski ryżowej. Wyniki oznaczeń węgla wolnego
były dobrze skorelowane z całkowitymi zawartościami węgla. Zawartość węgla wolnego stanowiła średnio
97% węgla całkowitego. Wyjątkiem była próbka popiołu łuski ryżowej, gdzie zawartość węgla wolnego to 80%
węgla całkowitego.
Zarówno w próbkach poddanych procesowi wytlewania, jak i w materiale wyjściowym, zawartość krzemionki nie przekraczała 25%. Najbogatszą w krzemionkę próbką był odpad nieużyteczny (24,40%). Oznaczona
metodą stapiania próbki zawartość krzemionki w próbce popiołu łuski ryżowej wyniosła 90,32%.

Jarosław Marcisz, Wojciech Burian,
Bogdan Garbarz, Bartłomiej Walnik,
Barbara Niżnik

Opracowanie i wykonanie modeli pancerzy
złożonych z blach z nanokompozytowej stali
bainityczno-austenitycznej i umacnianej
nanocząstkami stali niklowo-molibdenowej
Przemysł obronny wykazuje zapotrzebowanie na
materiały na konstrukcję opancerzeń produktów krajowych, która umożliwi obniżenie całkowitej masy pojazdów wojskowych. Celem niniejszej pracy było wsparcie
jednego z projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, poprzez przygotowanie materiału badań
w postaci odcinków blach z ultrawysokowytrzymałych
stali do wykonania układów przestrzennych przeznaczonych do wstępnych prób ostrzałem.
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Zakres prac obejmował cięcie odcinków blach, wykonanie otworów montażowych, obróbkę cieplną w celu
uzyskania finalnych właściwości oraz zbadanie uzyskanej mikrostruktury i twardości. Badania próbek,
które obrabiano cieplnie razem z blachami, obejmowały
ocenę jakości powierzchni, czystości stali, mikrostruktury i pomiary twardości. Z blach ze stali NANOS-BA
i NANOS-D3 wykonano płaskowniki o szerokości od
150 mm do 250 mm, grubości od 3 mm do 12 mm i długości od ok. 400 mm do 600 mm. Płaskowniki poddano
obróbce cieplnej kształtującej właściwości mechaniczne
oraz obróbce powierzchniowej. Zgodnie z wytycznymi,
opracowanymi przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, płaskowniki zostały przygotowane do montażu modelowych konstrukcji układów
przestrzennych. Badania wykonano w celu weryfikacji
poprawności procesu wytwarzania i oceny jakości płaskowników na próbkach, które były poddane obróbce
cieplnej jednocześnie z płaskownikami (tzw. próbka
„świadek”).
W wyniku realizacji pracy wykonano odcinki blach
do konstrukcji przestrzennych o wymaganych właściwościach mechanicznych. W zakresie oceny jakości
blach ze stali NBA stwierdzono, że poprawy wymaga
powierzchnia blach oraz czystość stali pod względem
zawartości siarczków. Powierzchnię stali proponuje
się po obróbce cieplnej poddać zabiegowi śrutowania,
zamiast piaskowania. Po przeprowadzeniu śrutowania
niezbędne jest wykonanie badań jakości powierzchni,
m.in. w celu określenia morfologii i występowania mikropęknięć. W zakresie składu chemicznego stali niezbędne jest ograniczenie zawartości siarki. Wykonane
elementy z blach ze stali NBA charakteryzowały się
twardością w zakresie 580-640 HV (51–52 HRC) oraz
równomierną na przekroju mikrostrukturą bainitu.
Głębokość odwęglenia zupełnego wynosząca do 20 μm
nie stanowi wady wyrobu do określonych zastosowań.
Blachy ze stali ND3 przygotowano do starzenia, które zostanie przeprowadzone po weryfikacji wstępnych
parametrów obróbki cieplnej na podstawie wyników
badań właściwości mechanicznych.

Marcin Miczka, Wojciech Szulc

Analiza reakcji na bodźce pomiędzy wybranymi
rynkami z wykorzystaniem modelu VAR
dla szeregów czasowych cen wyrobów stalowych
w latach 1998–2011
W ramach projektu przeanalizowano szeregi czasowe
cen blach walcowanych na gorąco, blach walcowanych
na zimno, blach ocynkowanych ogniowo i blach grubych. Ponieważ światowy rynek wyrobów stalowych
jest obecnie zdominowany przez kilku ponadnarodowych producentów, mających istotny wpływ na ustalanie poziomu cen, przyjęto założenie, że ułatwia to przenoszenie impulsów pomiędzy rynkami, określonymi
jako obszary geograficzne, takie jak: Europa Północna,
Europa Południowa, Ameryka Północna, Chiny. Można, zatem mówić o pewnym mechanizmie transmisji
wstrząsów pomiędzy tymi rynkami.
W opracowaniu zastosowano zamknięte modele wektorowej autoregresji (VAR), w których zmienne endogeniczne (objaśniane przez równania systemu) uza-
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leżnione są jedynie od ich opóźnień. Na ich podstawie
przeprowadzono analizę reakcji na nieznane wstrząsy
(impulsy, bodźce). Zastosowano funkcję reakcji impulsowych, która pozwala na śledzenie zachowania systemu, po tym jak został on poddany losowemu zaburzeniu. Szeregi czasowe dla cen blach walcowanych na
gorąco, blach walcowanych na zimno, blach ocynkowanych ogniowo i blach grubych zostały przeanalizowane
pod względem właściwości dynamicznych. Wykorzystano w tym celu funkcje autokorelacji i autokorelacji
cząstkowej. Pozwalają one określić rząd opóźnień modelu ekonometrycznego oraz zidentyfikować wahania
okresowe zmiennych.
Przeprowadzono również analizę przyczynowości
w sensie Grangera, co pozwoliło zidentyfikować kierunek relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy wybranymi rynkami.
Zarówno oszacowania parametrów modeli VAR, jak
i testy przyczynowości oraz analizę reakcji impulsowych przeprowadzono dla procesów stacjonarnych,
czyli wahających się wokół stałego poziomu. Za pomocą
filtra różnicowego z pierwotnych szeregów czasowych
poziomów zmiennych usunięto trend stochastyczny.
Występowanie takiego trendu jest wynikiem „długiej
pamięci” zmiennej, co jest przyczyną stałego wzrostu
jej poziomu.

