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XXXVI SEMINARIUM NAUKOWE, 25 lutego 2013
Radosđaw Swadļba
Degradacja struktury miúdzywarstw w powđokowych barierach cieplnych na monokrystalicznym
ľarowytrzymađym stopie niklu w warunkach wysokotemperaturowego utleniania
Degradation of interlayer structure in thermal barrier coatings on monocrystalline high-temperature
creep resisting nickel alloy under high-temperature oxidation conditions
W referacie przedstawiono charakterystykú powđokowych barier cieplnych (Thermal Barrier Coatings – TBC)
stosowanych na đopatkach turbin silników lotniczych wykonanych z ľarowytrzymađych stopów niklu. Zakres referatu
obejmowađ opis rozwoju materiađów i powđok ochronnych stosowanych na elementach nowoczesnych silników
lotniczych oraz budowú, metody wytwarzania i mechanizmy degradacji powđokowych barier cieplnych. W referacie
przedstawiono wyniki badaē realizowanych w Zakđadzie Badaē Wđaħciwoħci i Struktury Materiađów zwiæzanych
z powđokami ľaroodpornymi oraz ich degradacjæ podczas testów wysokotemperaturowego utleniania.
Powđokowe bariery cieplne stanowiæ system powđok skđadajæcych siú z zewnútrznej powđoki tlenku cyrkonu
stabilizowanego tlenkiem itru (ZrO2·Y2O3) o bardzo niskim wspóđczynniku przewodnictwa cieplnego (~1 W·m-1·K-1)
zapewniajæcej redukcjú temperatury powierzchni elementów pracujæcych w wysokiej temperaturze i metalicznej
miúdzywarstwy đæczæcej zewnútrznæ powđokú ze stopem podđoľa, której zadaniem jest tworzenie stabilnej oraz wolno
wzrastajæcej warstwy tlenkowej TGO (Thermally Grown Oxide). Najistotniejsze zjawiska okreħlajæce trwađoħè
powđokowych barier cieplnych determinowane sæ przez tlenek Į-Al2O3 (TGO) powstajæcy pomiúdzy miúdzywarstwæ
a zewnútrznæ powđokæ ceramicznæ. W temperaturze pracy pokrywanych đopatek turbin (1000–1125°C) wzrost warstwy
tlenkowej Al2O3 nastúpuje poprzez dyfuzjú tlenu i glinu w przeciwnych kierunkach wzdđuľ granic ziarn. Strumieē
dyfuzji tych pierwiastków jak równieľ paraboliczna stađa utleniania zaleľne sæ od wielkoħci ziarn Į-Al2O3 oraz
obecnoħci domieszek (Cr, Hf, Y, Zr) na granicach ziarn. Szybkoħè przemian fazowych przejħciowych tlenków Al2O3
(ș oraz Ȗ) w stabilnæ odmianú Į-Al2O3 wpđywa na czas potrzebny do zarodkowania nowych ziarn Į-Al2O3 a zatem
na wielkoħè ziarn oraz szybkoħè jego wzrostu. Jak wskazujæ dane literaturowe, badania zmian skđadu chemicznego
oraz segregacji pierwiastków na granicy rozdziađu poszczególnych obszarów powđokowych barier cieplnych podczas
wysokotemperaturowego utleniania sæ ciægle w powijakach.

XXXVII SEMINARIUM NAUKOWE, 25 marca 2013
Hanna Krztoē
Zastosowanie mikrodyfrakcji rentgenowskiej do badaē materiađów polikrystalicznych
z wykorzystaniem nowoczesnego dyfraktometru Empyrean
The use of X-ray microdiffraction for examination of polycrystalline materials using modern
Empyrean diffractometer
W referacie wykorzystano wyniki badaē uzyskanych podczas realizacji pracy pod tym samym tytuđem, Þnansowanej
z Funduszu Badaē Wđasnych IMĽ.
Na wstúpie krótko scharakteryzowano metodú dyfrakcji rentgenowskiej oraz jej zastosowanie do analizy fazowej
oraz zaprezentowano moľliwoħci badawcze nowego dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean Þrmy PANalytical, ze
szczególnym uwzglúdnieniem techniki mikrodyfrakcji.
Gđównym celem referatu byđo przedstawienie wyników badaē skđadu fazowego, uzyskanych technikæ mikrodyfrakcji.
Badano:
1. osady, utworzone na rurach z przemysđu energetycznego, osadzone podczas spalania paliwa konwencjonalnego
oraz z dodatkiem biomasy,
2. próbki pobrane z wyđoľeē ogniotrwađych wielkiego pieca,
3. próbki stalowe po badaniach wytrzymađoħciowych,
4. próbki stalowe po próbie klinczowania.
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Pierwszym z zaprezentowanych zastosowaē byđo badanie skđadu fazowego warstw osadzajæcych siú np. na
rurach ekranowych w energetyce, podczas wprowadzania biomasy jako jednego z elementów skđadowych paliwa.
IdentyÞkacja zwiæzków chemicznych, szczególnie w warstwach bezpoħrednio przylegajæcych do powierzchni rur,
jest jednym z elementów diagnostyki, majæcej na celu znalezienie przyczyn niszczenia rur podczas pracy bloków
energetycznych.
Drugi z analizowanych przykđadów wskazywađ na moľliwoħè badania przyczyn powstawania narostów podczas
eksploatacji wielkich pieców, a w szczególnoħci analizy zachowania siú pierwiastków alkalicznych i ich wpđywu na
wđaħciwoħci spieków. Badania lokalnego skđadu mineralnego pozwoliđy na precyzyjnæ identyÞkacjú wydzielonych
zwiæzków sodu i potasu, a takľe na rodzaje chemicznych pođæczeē chloru.
Kolejne dwa omówione przykđady pokazađy moľliwoħè wykonania analizy iloħciowej w obszarach o ħrednicy
mniejszej od 500 zm. Dotyczy to obliczania udziađu austenitu szczætkowego w próbkach wykonanych ze stali TRIP,
w stanie po odksztađceniu – w próbie wytrzymađoħciowej lub próbie klinczowania. W obu omówionych przykđadach
- ze wzglúdu na niewielkie wymiary próbek – tylko zastosowanie mikrodyfrakcji pozwoliđo na rejestracjú iloħciowych
zmian w udziale austenitu podczas procesu deformacji.

Piotr Skupieē, Krzysztof Radwaēski
Struktura stalowych warstw ochronnych nakđadanych metodami odlewniczymi na ľeliwo szare
Structure of protective steel coatings applied to grey cast iron by casting methods
Odlewy warstwowe znajdujæ zastosowanie wówczas, gdy wymagane wđaħciwoħci uľytkowe dotyczæ tylko roboczej
warstwy wierzchniej odlewu, którego pozostađa czúħè peđni rolú elementu noħnego nienaraľonego na bezpoħrednie
dziađanie czynników wywođujæcych np. zuľycie korozyjne lub ħcierne.
Naleľy zaznaczyè, ľe o przydatnoħci tego typu odlewów do zastosowaē przemysđowych decyduje obok wđaħciwoħci
uľytkowych warstwy roboczej, gđównie trwađoħè pođæczenia pomiúdzy obiema czúħciami bimetalu. Czynnikami
decydujæcymi o wysokiej jakoħci bimetalicznego odlewu warstwowego (tzn. posiadajæcego trwađe pođæczenie
o charakterze dyfuzyjnym pomiúdzy czúħciæ noħnæ a roboczæ) sæ: skđad chemiczny stosowanych tworzyw, cechy
geometryczne odlewu, parametry odlewania, technologia formy odlewniczej.
Wykonane w pracy odlewy warstwowe (bimetaliczne) skđadađy siú z dwóch zasadniczych elementów tj. czúħci noħnej
oraz czúħci (warstwy) roboczej. Czúħè noħna odlewu warstwowego speđnia kryterium niskiej ceny, jest nim najczúħciej
typowe tworzywo odlewnicze, tj. ľeliwo szare z graÞtem pđytkowym w osnowie perlitycznej, natomiast czúħè robocza
musi speđniaè kryterium wysokich wđaħciwoħci uľytkowych. W naszym przypadku czúħè roboczæ stanowiæ blachy ze
stali stopowych róľnych gatunków tj. stal o strukturze austenitycznej (X2CrNi19-11), martenzytycznej (X46Cr13),
ferrytycznej (X6Cr13) i ferrytyczno-austenitycznej (X2CrNiMoN22-5-3).
Odlewy warstwowe otrzymano z Katedry Odlewnictwa Politechniki Ħlæskiej. Pobrano z nich próbki i wykonano
badania struktury za pomocæ mikroskopu ħwietlnego, elektronowego mikroskopu skaningowego, wysokorozdzielczego
elektronowego mikroskopu transmisyjnego.
Celem badaē byđa charakterystyka struktury stalowych warstw ochronnych nakđadanych metodami odlewniczymi
na ľeliwo szare z graÞtem pđytkowym w osnowie perlitycznej.
W dwóch przypadkach stwierdzono wystúpowanie porów w obszarze miúdzy materiađem podđoľa a powđokæ.
Wady te wystúpowađy w próbkach z powđokæ ze stali ferrytycznej i ze stali duplex. Przeanalizowano równieľ strefú
przejħciowæ pod kætem identycznych faz wystúpujæcych w tych obszarach. W próbce z powđokæ ze stali austenitycznej
w streÞe przejħciowej zidentyÞkowano trzy typy wúglików tj.: M6C, M7C3 i M23C6. W próbce z powđokæ ze stali
martenzytycznej stwierdzono wystúpowanie w streÞe przejħciowej tylko jednego rodzaju wúglika typu M7C3. Wykonano
tylko mikroanalizú skđadu chemicznego wydzieleē, która pozwoliđa na stwierdzenie, ľe sæ to wúgliki bogate w chrom.
Analiza fazowa lamelek pobranych ze strefy przejħciowej ľeliwo szare – stal duplex ujawniđa wystúpowanie trzech
typów wúglików M6C, M7C3 i M23C6.
Przeprowadzone badania dostarczyđy informacji na temat struktury warstw ochronnych ze stali nakđadanych
metodami odlewniczymi na ľeliwo szare z graÞtem pđytkowym; stwierdzono, ľe we wszystkich analizowanych
przypadkach powđoki nakđadane metodami odlewniczymi dobrze przylegajæ do podđoľa.

XXXVIII SEMINARIUM NAUKOWE, 26 kwietnia 2013
Marian Niesler
Wychwytywanie i skđadowanie CO2 – moľliwoħci i zagroľenia
CO2 capture and storage – possibilities and hazards
Wychwytywanie i bezpieczne skđadowanie CO2 czyli tzw. sekwestracja CO2 (ang. CCS) ma na celu zapewnienie
dđugoterminowego skđadowania tego gazu w ziemskiej biosferze, litosferze lub w oceanach.
Najwiúksze emisje CO2:
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Rys. 1. Udziađ emisji CO2 w poszczególnych regionach ħwiata

– Chiny 25% (3,4 Gt/rok),
– Ameryka Póđn. 20% (2,69 Gt/rok),
– Kraje OECD 13% (1,75 Gt/rok).
Kaľdy z pozostađych regionów mniej niľ 10% cađkowitej ħwiatowej emisji CO2.
Technologie wychwytywania CO2:
1. Wychwytywanie CO2 po spalaniu. CO2 jest usuwane ze spalin kierowanych do komina. Najczúħciej stosowanæ
metodæ jest absorpcja chemiczna CO2 monoetyloaminæ.
2. Wychwytywanie CO2 przed spalaniem. Paliwo poddaje siú zgazowaniu (gaz syntezowy – CO i H2). W obecnoħci
pary wodnej CO zostaje przeksztađcony w CO2 i oddzielony poprzez absorpcjú Þzycznæ. Wodór jest kierowany do
turbiny gazowej, która wytwarza præd elektryczny.
3. Tlenowe spalanie wúgla. Polega na wykorzystaniu do spalania powietrza wzbogaconego w tlen. Stosuje siú
recyrkulacjú czúħci spalin celem zwiúkszenia koncentracji CO2.
CO2 moľna skđadowaè w oceanach, w zđoľach wúglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemnego), w solankowych
poziomach wodonoħnych, w gđúbokich nie eksploatowanych pokđadach wúgla. Moľliwa jest równieľ sekwestracja
geologiczna i sekwestracja mineralna – karbonatyzacja.
Skđadowanie CO2 niesie za sobæ zagroľenia dla ludzi i ħrodowiska. Musi byè prowadzony odpowiedni monitoring.
Wycieki gazu ze skđadowiska mogæ nastúpowaè przez nieszczelnoħci w otworach zatđaczajæcych i obserwacyjnych lub
przez naturalne drogi migracji, takie jak uskoki i in. Przypuszcza siú, ľe po kilkuset lub kilku tysiæcach lat czúħè CO2
rozpuħci siú w pđynach zđoľowych, czúħè wejdzie w reakcje z minerađami i utworzy matrycú skalnæ. Po rozpuszczeniu
lub przereagowaniu, CO2 nie búdzie migrowađ ku powierzchni, nawet przy braku dostatecznego uszczelnienia. Te
dwa podstawowe zađoľenia sæ podstawæ bezpiecznego podziemnego skđadowania CO2.

Mariusz Borecki
Wykorzystanie krajowych odpadów zboľowych do wytwarzania zasypek izolujæco-ocieplajæcych
w procesie stalowniczym
The use of domestic cereal wastes for production of insulation casting powders
in the steelmaking process
Wykonana praca sÞnansowana ze ħrodków na badania wđasne obejmowađa badania nad przygotowaniem krajowych
odpadów zboľowych i innych rolniczych do wytwarzania zasypki izolujæcej i izolujæco-ocieplajæcej powierzchniú ciekđej
stali. W metalurgii stali powszechnie stosowanym sypkim materiađem izolacyjnym jest tzw. palona đuska ryľowa.
Stosowana jest samodzielnie lub jako dodatek do zasypek komponowanych z innych materiađów. W ramach pracy
wykonano rozpoznanie krajowych odpadów rolniczych mogæcych peđniè rolú podobnæ jak đuska ryľowa. Ostatecznie
pod uwagú wziúto odpady z przerobu nastúpujæcych zbóľ i innych upraw: pszenica, ľyto, júczmieē, owies, kukurydza,
proso, gryka, sđonecznik, orzech ziemny (odpad powstaje w kraju podczas przerobu importowanych orzeszków
ziemnych). We wstúpnym etapie, który miađ okreħliè przydatnoħè poszczególnych materiađów jako zamienników đuski
ryľowej, wykonano analizú termicznæ wytypowanych odpadów. Poniewaľ uľytecznoħè poszczególnych odpadów
zaleľy od ich reakcji na dwa w zasadzie niezaleľne procesy wysokotemperaturowe, które moľna w kontrolowany
sposób zasymulowaè w analizatorze termicznym, badania kaľdego odpadu wykonywano dwuetapowo. Pierwszy
etap to przygotowanie biomasy do zastosowania w formie materiađu izolacyjnego. Proces przygotowania przebiega
podobnie do suchej destylacji i polega na ogrzewaniu materiađu roħlinnego do stosunkowo wysokiej temperatury
w atmosferze obojútnej lub z ograniczonym dostúpem tlenu (w trakcie badaē stosowano atmosferú obojútnæ). Drugi
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Tabela 1. Zestawienie waľniejszych wyników analizy termicznej dla poszczególnych odpadów zboľowych
Temperatura
koēca
destylacji
[°C]

Ubytek
masy podczas
destylacji
[%]

Poczætek
procesów
egzotermicznych
[°C]

Maksimum
procesów
egzotermicznych
[°C]

Energia
reakcji
egzotermicznych
[J/g]

Ubytek
masy podczas
spalania
[%]

Otrúby júczmienne

490,2

69,04

364,5

498,8

11369

60,24
57,92

Rodzaj odpadu
zboľowego

Otrúby ľytnie

487,5

69,32

377,3

510,2

10848

Otrúby pszenne

473,3

70,05

393,7

506,9

10904

61,57

Otrúby owsiane

456,0

71,79

420,5

539,8

10106

64,05
71,71

Otrúby kukurydziane

460,2

69,77

373,9

562,8

15068

Đuska gryki

378,1

64,23

349,9

508,0

18722

79,88

Đuska prosa

475,9

59,41

379,2

539,9

12254

58,10

Đuska orzecha ziemnego

482,0

73,32

331,1

459,1

19670

78,30

Đuska sđonecznika

352,3

67,61

418,6

535,9

15568

70,50

etap to w istocie docelowa funkcja uľytkowa produktu suchej destylacji czyli poddawanie go dziađaniu wysokiej
temperatury w atmosferze powietrza. Waľniejsze wyniki z tych badaē zamieszczono w tabeli 1.
Po przeanalizowaniu wyników analizy termicznej, opracowano stanowisko do wytwarzania laboratoryjnych partii
odpadów zboľowych poprzez termiczny rozkđad w atmosferze obojútnej. Skđadađo siú ono z oporowego pieca rurowego
z kontrolowanæ temperaturæ i atmosferæ, do którego wprowadzano kosz, pozwalajæcy zađadowaè kilkadziesiæt,
gramów odpadów zboľowych. Proces prowadzono w temperaturze 800°C, a jego czas wynosiđ od 10 do 30 minut
w zaleľnoħci od rodzaju odpadu.
Wszystkie produkty suchej destylacji poddane zostađy badaniom skđadu chemicznego na zawartoħè najbardziej
istotnych skđadników. Wyniki analizy wykazađy, ľe wszystkie produkty otrzymane w wyniku wykonanych prób
sæ bogate w wúgiel, natomiast zawierajæ stosunkowo mađo SiO2, za wyjætkiem đuski z prosa, która zawierađa
ponad 27% tego tlenku i pszenicy gdzie zawartoħè przekraczađa 18%. W zwiæzku z tym uznano, ľe zastosowanie
zasypki skđadajæcej siú wyđæcznie z odpadu zboľowego, bez wprowadzenia dodatkowego skđadnika mineralnego,
moľe dojħè do „znikniúcia” duľej czúħci zasypki przed speđnieniem przez niæ do koēca funkcji, które ma peđniè.
Mogđoby to doprowadziè do niewđaħciwego izolowania gđowy wlewka i powstania wad w postaci jamy skurczowej.
Z tego wzglúdu do laboratoryjnych prób stosowania zasypki na powierzchniú gđowy wlewka przygotowano zasypkú
ocieplajæco-izolujæcæ z krajowych odpadów zboľowych wzbogaconæ odpadem zawierajæcym SiO2. Zasypkæ tæ
pokryto gđowú 25 kg wlewka z nadstawkæ. Dla celów porównawczych identyczny wlewek pokryto đuskæ ryľowæ.
Uzyskane rezultaty wskazywađy wyraļnæ przewagú zasypki z udziađem odpadów zboľowych w stosunku do đuski
ryľowej. Gđównym problemem, który musi byè rozwiæzany aby zasypki na bazie odpadów zboľowych wyparđy đuskú
ryľowæ z krajowych stalowni i odlewni, jest opracowanie skutecznej, ekologicznej i taniej technologii suchej destylacji
odpadów zboľowych.

XXXIX SEMINARIUM NAUKOWE, 20 maja 2013
Marta Kubiczek, Graľyna Stankiewicz, Waldemar Spiewok
Wykorzystanie wyników analiz atestacyjnych wzorców produkcji IMĽ jako bazy dla systemu oceny
niepewnoħci z wykorzystaniem równania Horwitza
The use of results of validation analyses of models manufactured by the Instytut Metalurgii Ľelaza
as a basis for the uncertainty assessment system using Horwitz equation
W referacie przedstawiono koncepcjú wykorzystania równania Horwitza do oceny wyników analiz atestacyjnych
certyÞkowanych materiađów odniesienia. Ocena ta jest fragmentem miúdzynarodowego eksperymentu majæcego na
celu wyznaczenie nowej formuđy opisujæcej równanie Horwitza dla materiađów przemysđu metalurgicznego. Zostanie
ona takľe wykorzystana do okreħlenia docelowych, akceptowalnych przez przemysđ i moľliwych do uzyskania
wartoħci docelowej niepewnoħci pomiaru (TMU) w odniesieniu do wyników analiz kontrolnych, a takľe niepewnoħci
wartoħci certyÞkowanych produkowanych materiađów odniesienia. Równanie Horwitza jest zaleľnoħciæ wykđadniczæ
pomiúdzy wzglúdnym odchyleniem miúdzylaboratoryjnym wyników analiz (RSDR), a stúľeniem analitu (c). Zostađa
ona oparta na zaobserwowanej prawidđowoħci, ľe istnieje zaleľnoħè pomiúdzy ħrednim wspóđczynnikiem zmiennoħci
(CV) wyraľonym jako potúga liczby 2, a ħrednim stúľeniem analitu wyraľonym jako potúga liczby 10. Po zastæpieniu
wspóđczynnika zmiennoħci CV odchyleniem standardowym (SD) i zlogarytmowaniu, równanie Horwitza przyjmuje
postaè:
log(SR) = 0,8495 logC – 1,699

(1)
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Równanie Horwitza zostađo uznane za uľyteczne miúdzy innymi we wstúpnej ocenie spodziewanej zmiennoħci
wyników w badaniach miúdzylaboratoryjnych, a wiúc takľe w badaniach atestacyjnych wzorców. Moľe ono
równieľ zostaè wykorzystane do wyznaczenia docelowej (zađoľonej) niepewnoħci pomiaru (ang. target measurement
uncertainty, TMU). Jest ona deÞniowana jako niepewnoħè pomiaru okreħlona jako jej górna akceptowalna granica
w odniesieniu do celu, któremu oznaczenie tej niepewnoħci sđuľy.
W celu zbadania zaleľnoħci miúdzy niepewnoħciami analiz atestacyjnych, a zawartoħciami pierwiastków
w certyÞkowanych materiađach odniesienia, przygotowano bazú danych obejmujæcæ wyniki analiz atestacyjnych
dla 19 pierwiastków w 113 wzorcach stalowych wyprodukowanych przez IMĽ w latach 1970–2010. Baza ta
skđada siú z ħrednich zawartoħci (C) pierwiastków oznaczonych w poszczególnych wzorcach wraz z obliczonymi
odchyleniami standardowymi analiz atestacyjnych (SD), a takľe wartoħci logarytmów log(C) i log(SD). Te
ostatnie wartoħci posđuľyđy do wyznaczenia wspóđczynników równania odpowiadajæcego swojæ formuđæ równaniu
Horwitza (1) i porównaniu ich z nowymi wspóđczynnikami zaproponowanymi przez reprezentantów producentów
certyÞkowanych materiađów odniesienia z obszaru metalurgii. Nowe wspóđczynniki powinny w lepszy sposób
odzwierciedlaè parametry metrologiczne metod analitycznych stosowanych w badaniach metali. Otrzymane wartoħci
wspóđczynnika kierunkowego: 0,59 lub 0,67 oraz wyrazu wolnego: -1,75 i 1,66 pozwalajæ przypuszczaè, ľe dalsza
eksploracja wyników analiz atestacyjnych pozwoli rozszerzyè obliczenia na stopy nieľelazne (stopy Ni, Co, Cu, Ti,
Al), a takľe ustaliè kompromisowe, akceptowalne przez miúdzynarodowe ħrodowisko producentów certyÞkowanych
materiađów odniesienia graniczne wartoħci dopuszczalnego wewnætrzlaboratoryjnego odchylenia standardowego,
wartoħci docelowej niepewnoħci pomiaru TMU w odniesieniu do niepewnoħci atestacji wzorców.
W przyszđoħci przewiduje siú, oprócz rozszerzenia powstađej w IMĽ bazy danych o dalsze materiađy hutnicze, takľe
dalszæ wspóđpracú z producentami certyÞkowanych materiađów odniesienia z Republiki Czeskiej, Rosji i Ukrainy.
Obejmowađaby ona zarówno utworzenie wielkiej bazy danych wyników obejmujæcych wzorce produkcji wszystkich
piúciu producentów jak i opracowanie interaktywnego oprogramowania umoľliwiajæcego prowadzenie obliczeē
w zakresie wyznaczania niepewnoħci analiz certyÞkacyjnych.

Piotr Knapik
Opracowanie metody oznaczania ħladowych zawartoħci As, Bi, Pb, Sb, Se, Te, Tl w stalach
Development of method for determination of trace contents of As, Bi, Pb, Sb, Se, Te, Tl in steels
W Laboratorium Analiz Chemicznych oznaczenia zawartoħci arsenu, bizmutu, ođowiu, antymonu, selenu,
telluru i talu w stalach wykonywane byđy do tej pory metodæ OES ICP. Jednak oznaczanie tych pierwiastków,
zwđaszcza w przypadku zawartoħci ħladowych, z zastosowaniem metody OES ICP niesie ze sobæ szereg trudnoħci. Do
najwaľniejszych z nich naleľy obecnoħè licznych i silnych interferencji spektralnych pochodzæcych od matrycy próbki.
Interferencje utrudniajæ oznaczanie zawartoħci powyľszych pierwiastków w stúľeniach poniľej 0,002%. Kolejny
problem stanowiæ trudnoħci ze wzbudzeniem w plazmie selenu oraz telluru, co wiæľe siú z wysokimi granicami
wykrywalnoħci dla obu tych pierwiastków.
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w piecu graÞtowym (GF AAS) pozwala na
wyeliminowanie niektórych ograniczeē analitycznych, jakie niesie ze sobæ metoda OES-ICP. W technice GF AAS
najwaľniejszym warunkiem otrzymania optymalnych wyników analizy jest ustalenie wđaħciwego programu
temperaturowego pieca graÞtowego. Dobór odpowiednich parametrów pracy pieca umoľliwia wyizolowanie
i wzbudzenie oznaczanego pierwiastka, przy czym parametry pracy pieca graÞtowego wyznaczane sæ indywidualnie
dla kaľdego z pierwiastków.
Optymalnæ temperaturú kolejnych etapów cyklu pomiarowego ustalono w oparciu o badanie zaleľnoħci zmiany
sygnađu analitycznego (wysokoħè i pole powierzchni piku pierwiastka) od temperatury. Podstawowe etapy cyklu
pomiarowego to: suszenie próbki, piroliza i atomizacja. Temperaturú suszenia dobrano tak, aby đagodnie odparowaè
rozpuszczalnik, bez rozpryskiwania badanego roztworu. Temperaturú pirolizy dobierano tak, by moľliwe byđo
usuniúcie moľliwie duľej iloħci skđadników matrycy, bez odparowania badanego pierwiastka. Temperaturú atomizacji
kaľdego pierwiastka ustalono tak, aby zachodziđa dysocjacja odparowanych czæsteczek, bez zbyt szybkiego usuwania
wolnych atomów z atomizera. Dobrano odpowiednie roztwory modyÞkujæce. Po ustaleniu programu temperaturowego
i dobraniu odpowiedniego modyÞkatora przygotowano krzywe kalibracyjne dla kaľdego z pierwiastków.
Dziúki przygotowanym programom temperaturowym uzyskano warunki pozwalajæce wyizolowaè i wzbudziè
oznaczany pierwiastek. Dziúki temu otrzymano niskie granice oznaczalnoħci ođowiu, selenu, telluru oraz bizmutu.
Zastosowanie metody GF AAS nie przyniosđo oczekiwanych wyników w przypadku oznaczeē arsenu, antymonu
oraz talu w matrycy zawierajæcej bardzo wysokie stúľenia ľelaza. Linie analityczne arsenu oraz antymonu okazađy
siú byè silnie obciæľone wpđywem matrycy próbki. Interferencje pochodzæce od ľelaza, stanowiæcego gđówny skđadnik
roztworu, uniemoľliwiđy oznaczanie obu pierwiastków. W przypadku oznaczeē talu nie udađo siú uzyskaè sygnađu
analitycznego pierwiastka. Pierwiastek ten tworzy w ħrodowisku kwasu solnego đatwo lotny chlorek, który moľe
opuszczaè ħrodowisko reakcyjne na etapie rozpuszczania próbki lub w trakcie pomiarów. Mimo prób zastosowania
stosunkowo niskich temperatur pirolizy i atomizacji, nie udađo siú stworzyè programu temperaturowego
umoľliwiajæcego oznaczenia talu w stali.
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XL SEMINARIUM NAUKOWE, 28 czerwca 2013
Andrzej Wroľyna
Modelowanie wđaħciwoħci mechanicznych i technologicznych stali wielofazowych na podstawie
zaawansowanej oceny iloħciowej mikrostruktury
Modelling of mechanical and processing properties of multi-phase steels based on advanced
quantitative assessment of microstructure
Przedstawiono wyniki badaē materiađoznawczych stali typu dual-phase (DP), a takľe moľliwoħci modelowania
wđaħciwoħci mechanicznych i technologicznych tych stali na podstawie oceny iloħciowej mikrostruktury.
Stale typu dual-phase (DP) sæ stalami wielofazowymi, w których osnowú stanowi ferryt, a fazy twarde (martenzyt,
bainit) sæ rozmieszczone w postaci wysp. W stalach DP charakterystyczny jest brak wyraļnej granicy plastycznoħci
oraz duľa zdolnoħè do deformacji w zakresie wydđuľenia równomiernego. Pierwszym sposobem wytwarzania stali
tego typu jest kontrolowane chđodzenie pasma bezpoħrednio po walcowaniu na goræco. Drugim – stosowanym
w przypadku pasm walcowanych na zimno – wyľarzanie ciægđe w temperaturze z obszaru dwufazowego i szybkie
chđodzenie. Blachy ze stali DP wykorzystuje siú gđównie na tđoczone elementy karoserii samochodów.
Aby umoľliwiè peđny opis mikrostruktury badanych stali obliczono dla poszczególnych faz miúdzy innymi wartoħè:
udziađu powierzchniowego, ħredniæ ħrednicú zastúpczæ, drogú swobodnæ oraz wspóđczynnik pasmowoħci AIeroz (metoda
erozji kierunkowej). Badania wđaħciwoħci mechanicznych i technologicznych przeprowadzono realizujæc statycznæ
próbú rozciægania oraz próbú wywijania brzegów otworu (ang. Hole Expansion test). Wspóđczynnik poszerzenia
otworu
^ D f -D0h
HER =
$ 100%
D0
w próbie wywijania brzegów wyznaczono na podstawie pomiarów ħrednicy otworu przed próbæ (D0 = 5 mm) oraz
ħrednicy otworu w momencie powstania púkniúcia Df.
Dla odzwierciedlenia zwiæzków miúdzy odksztađcalnoħciæ materiađu a parametrami charakteryzujæcymi
mikrostrukturú zastosowany zostanie model Perlade lub model Rodriguez-Gutierrez. W tym celu konieczna jest
weryÞkacja hipotez badawczych dotyczæcych moľliwoħci zróľnicowania morfologii faz w wyniku obróbki cieplnej oraz
zróľnicowania morfologii przy niezmiennym udziale poszczególnych skđadników strukturalnych. Realizacja badaē
zostađa podzielona na kolejne etapy: wykonanie wytopów laboratoryjnych i ich przeróbka plastyczna na goræco i na
zimno, symulacje ciægđego wyľarzania (zastosowano symulator procesów metalurgicznych Gleeble 3800), badania
oraz ocena iloħciowa mikrostruktury, badania wđaħciwoħci mechanicznych oraz parametrów technologicznych,
modelowanie numeryczne uwzglúdniajæce relacjú miúdzy wđaħciwoħciami a strukturæ materiađu wielofazowego.
Na seminarium przedstawiono wyniki badaē wytopu laboratoryjnego 0,09C-1,4Mn-0,1Si-0,053Al-0,35Cr-0,05Mo.
Przeprowadzone symulacje ciægđego wyľarzania polegađy na nagrzewaniu próbek z zađoľonymi szybkoħciami
do temperatury w obszarze dwufazowym, róľnym czasie wygrzewania oraz chđodzeniu do wybranych wartoħci
temperatury i dalszej obróbce cieplnej, któræ projektowano tak, aby w róľnych wariantach uzyskaè w udziale faz
twardych dominacjú odpowiednio: bainitu, martenzytu lub martenzytu odpuszczonego.
Najwiúkszæ pasmowoħè struktury stwierdzono w materiale chđodzonym bez wygrzewania w temperaturze
docelowej. Wartoħè wspóđczynnika pasmowoħci AIeroz zmniejsza siú i stabilizuje na poziomie okođo 1,30 w próbkach
wygrzewanych izotermicznie. Đæczny udziađ martenzytu i bainitu w analizowanych wariantach waha siú od
okođo 22% do 35%. Wraz ze zwiúkszeniem czasu wygrzewania roħnie ich udziađ, a takľe ħrednica zastúpcza ziaren
wszystkich faz. Jednak wzrostowi ħrednicy zastúpczej nie towarzyszy wzrost drogi swobodnej w ferrycie. Ponadto
wartoħè drogi swobodnej jest niľsza od ħrednicy zastúpczej ferrytu, co prawdopodobnie wynika z wystúpowania
wewnætrz ziaren ferrytu wysepek innych faz (gđównie martenzytu). Ich iloħè zwiúksza siú podczas wygrzewania w
wyniku powstawania austenitu na rozpuszczanych wúglikach.
Wytrzymađoħè i umowna granica plastycznoħci materiađu zwiúksza siú wraz z czasem wygrzewania, przy czym
stosunek granicy plastycznoħci do wytrzymađoħci pozostaje na tym samym poziomie.
Zaprezentowano takľe pierwsze rezultaty symulacji numerycznych z zastosowaniem modelu Perlade oraz
perspektywy dalszych prac dotyczæcych modelowania. Przewiduje siú uzupeđnienie charakterystyki strukturalnej
badanych materiađów o dane na temat wđaħciwoħci mechanicznych oraz rozkđadu stúľenia wúgla w poszczególnych
fazach.
Przeprowadzone prace byđy Þnansowane w ramach projektu nr RFSR-CT-2011-00014.
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Jarosđaw Opara
Modelowanie wpđywu zmian rozkđadu wúgla podczas przemian fazowych na udziađ i morfologiú
skđadników strukturalnych stali wielofazowych z wykorzystaniem zaawansowanych,
dyskretnych modeli Þzycznych
Modelling of the impact of changes in carbon decomposition during phase transformations
on the content and morphology of structural components of multi-phase steels using advanced
discrete physical models
Przedstawiono problematykú zwiæzanæ z modelowaniem wpđywu zmian rozkđadu wúgla, w mikrostrukturze, na
postúp przemian fazowych podczas wytwarzania stali wielofazowych. Pokazano, jak duľe znaczenie ma kontrolowanie
redystrybucji wúgla w pozostađym austenicie w procesach wyľarzania i chđodzenia stali, co nastúpnie implikuje
powstawanie skđadników twardych struktury (bainitu, martenzytu) o zđoľonej morfologii oraz zróľnicowanych
udziađach objútoħciowych. Do modelowania ww. zjawisk wykorzystano zaawansowane, dyskretne modele Þzyczne
i metody numeryczne, m.in.: model przemian fazowych, metoda automatów komórkowych (ang. cellular automata,
CA), metoda róľnic skoēczonych (ang. Þnite difference method, FDM).
Wyľej opisana problematyka stanowi temat pracy doktorskiej prelegenta, dla której zaproponowano nastúpujæcy
tytuđ: „Evolving microstructures and alloys element partitioning”. Kolejno przedstawiono cele i tezú przewodu
doktorskiego:
• Opracowanie dyskretnego modelu do symulacji rozwoju mikrostruktury podczas dyfuzyjnych przemian fazowych
w procesach wytwarzania stali DP.
• Rozwiæzanie dyfuzji pierwiastków stopowych (C, Mn) na dwuwymiarowej siatce CA oraz analiza wpđywu rozkđadu tych pierwiastków na dalszy postúp przemian fazowych w koēcowym procesie wytwarzania stali DP.
• Wyznaczenie wartoħci efektywnej mobilnoħci odpowiadajæcej za ruch granicy miúdzyfazowej oraz opracowanie
metodyki weryÞkacji ruchu interfejsu w ww. procesach.
• Parametryzacja morfologii uzyskanych na podstawie symulacji przemian fazowych i ich konfrontacja z rzeczywistymi obrazami mikrostruktury.
Teza przewodu doktorskiego: „Wykorzystanie symulacji komputerowej cykli termicznych, opartych na
dyskretnym modelu dyfuzyjnych przemian fazowych, do sterowania procesami dyfuzji pierwiastków
stopowych umoľliwi zaprojektowanie materiađów o wymaganej morfologii skđadników strukturalnych
i tym samym wđaħciwoħciach mechanicznych dedykowanych dla przemysđu motoryzacyjnego”.
W dalszej czúħci referatu omówiono zagadnienia zwiæzane z modelowaniem przemian fazowych za pomocæ
metody automatów komórkowych. Przybliľono ideú zastosowania metody automatów komórkowych w symulacjach
przemian fazowych, tj. zwiæzania jej z modelem termodynamicznym, obliczeniami równowagi fazowej, rozwiæzaniem
dyfuzji oraz zarodkowania. Kolejno zaprezentowano w jakiej formie wykorzystywane sæ dane z obliczeē
parametrów termodynamicznych w programie Thermo-Calc (ukđadu równowagi fazowej, siđy púdnej przemian
fazowych). Przedstawiono szczegóđowo wyprowadzenie modelu mieszanego (ang. mixed-mode, MM) na podstawie
równania bilansu masy, koncepcji sterowania dyfuzyjnej przemiany austenitu w ferryt wedđug dwóch trybów, tj.
kontrolowanej dyfuzjæ (ang. diffusion controlled, DC) lub ruchem granicy rozdziađu faz (ang. interface controlled,
IC). Scharakteryzowano model MM, który zostađ zintegrowany z zađoľeniami warunków brzegowych w modelu CA.
Opisano algorytm modelu automatu komórkowego m.in.: równania do obliczeē jego poszczególnych parametrów
oraz deÞnicje reguđ przejħcia.
Nastúpnie zaprezentowano schemat z cyfrowæ reprezentacjæ materiađu (ang. digital material representation, DMR)
bazujæcæ na rozwiæzaniu za pomocæ metody CA. Przedstawiono wyniki symulacji przemiany fazowej austenitu
w ferryt uzyskane w modelu automatu komórkowego pođæczonego z cyfrowæ reprezentacjæ mikrostruktury. Kolejno
omówiono planowane eksperymenty oraz koncepcjú weryÞkacji modelu przemian fazowych i rozwoju mikrostruktury
na podstawie parametrów stereologicznych do charakteryzacji obrazów mikrostruktury.
Na koēcu referatu podsumowano dotychczasowe osiægniúcia w budowaniu modelu CA oraz przedstawiono plany
badaē i rozwoju modelu CA na najbliľszæ przyszđoħè.

XLII SEMINARIUM NAUKOWE, 25 listopada 2013
Dariusz Woļniak
Badania wpđywu kalibrowania na zamykanie nieciægđoħci we wlewkach z COS
Investigations on the impact of calibration on closing discontinuities of ingots
from continuous casting machine
Wlewki z procesu ciægđego odlewania stali (COS) majæ strukturú typowæ dla wyrobów odlewanych i wewnútrzne
wady w postaci nieciægđoħci materiađowych, tj. pustka ħrodkowa, porowatoħè ħrodkowa i inne. Stany naprúľeē
i odksztađceē powstajæce w kotlinie walcowniczej w klasycznych systemach kalibrowania nie sprzyjajæ efektywnemu
zamykaniu i zgrzewaniu nieciægđoħci materiađu zlokalizowanych w osi wzdđuľnej wlewków ciægđych. Sterowanie
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stanami naprúľeē i odksztađceē w kotlinie walcowniczej umoľliwia wyeliminowanie wielu wad, w tym nieciægđoħci
osiowych wyrobów walcowanych.
Celem badaē byđo okreħlenie wielkoħci odksztađcenia oraz schematów stanu naprúľenia w paħmie stalowym
odksztađcanym w wykrojach walcowniczych stosowanych w ukđadach wstúpnych walcowni bruzdowych produkujæcych
prúty lub walcówkú, wyznaczenie stanów mechanicznych sprzyjajæcych zamykaniu i zgrzewaniu wewnútrznych
nieciægđoħci osiowych, znalezienie technologicznego sposobu odksztađcania w procesie walcowania wywođujæcego
taki stan naprúľeē oraz podanie propozycji ksztađtu i ukđadu wykrojów umoľliwiajæcych uzyskanie poľædanych
stanów mechanicznych w kotlinie walcowniczej.
W referacie przedstawiono etapy rozwiæzania zagadnienia zamykania i zgrzewania nieciægđoħci osiowych
obejmujæce:
– numerycznæ analizú stanów termomechanicznych w próbkach odksztađcanych w symulatorze termomechanicznym
i w próbkach walcowanych w zespole walcowniczym,
– analizú zjawiska zamykania i zgrzewania wewnútrznych nieciægđoħci osiowych na podstawie map stanów mechanicznych uzyskanych z symulacji numerycznej,
– badania eksperymentalne dla róľnych ukđadów i cech geometrycznych wykrojów wykonane metodami odksztađcania próbek w symulatorze termomechanicznym i walcowania prútów w zespole walcowniczym ciægđym,
– badania próbek odksztađconych w symulatorze i walcowanych w zespole walcowniczym pod kætem skutecznoħci
zamkniúcia i zgrzania nieciægđoħci osiowej wykonane metodami cyfrowej analizy obrazu i mikroskopii elektronowej.
Intensywnoħè zamkniúcia i zgrzewania nieciægđoħci zostađa okreħlona po rozciúciu odksztađconej próbki
i wykonaniu pomiarów pola powierzchni wady. Stopieē zmniejszenia nieciægđoħci odniesiono do wskaļników
odksztađcenia i stanów mechanicznych panujæcych w odksztađcanej próbce. Zagadnienie zamykania nieciægđoħci
w odksztađcanym paħmie analizowano na podstawie badaē wpđywu warunków odksztađcania, w tym wpđywu
ksztađtu wykroju na zmianú geometrii otworu symulujæcego wadú wewnútrznæ i przez analizú lokalnych stanów
mechanicznych w odksztađcanym materiale. Metodyka badaē wynikađa z przyjútej hipotezy, ľe dominujæcy wpđyw
na moľliwoħè zamykania i zgrzewania nieciægđoħci materiađu ma wielkoħè odksztađcenia zastúpczego i wartoħè
naprúľenia ħredniego w obszarze wady. Ze wzglúdu na wymiary nieciægđoħci osiowych wystúpujæcych we wlewkach
ciægđych, które sæ bardzo mađe w stosunku do wymiarów wsadu przyjúto, ľe analiza lokalnego stanu naprúľenia
i odksztađcenia w miejscu wystúpowania wady umoľliwia ocenú warunków sprzyjajæcych likwidacji nieciægđoħci.
Na podstawie wyników badaē zjawiska zgrzewania stwierdzono, ľe trwađy efekt zgrzania nieciægđoħci wystæpi, gdy
minimalna wielkoħè odksztađcenia po zamkniúciu nieciægđoħci ma wartoħè 0,15. Skutecznoħè zgrzewania nieciægđoħci
jest uzaleľniona równieľ od temperatury. Ze wzrostem temperatury malejæ naprúľenia uplastyczniajæce i zwiúksza
siú szybkoħè dyfuzji, co uđatwia zgrzewanie powierzchni kontaktowych wady. We wsadach stalowych zgrzewanie
nieciægđoħci nastúpuje w temperaturach t 1050ºC. Zatem w procesie walcowania zgrzanie wady powinno nastæpiè
maksymalnie szybko, najlepiej juľ w przepuħcie wstúpnym.
Przeprowadzone badania i analizy umoľliwiđy opracowanie nowego typu ukđadu wydđuľajæcego, opartego na
zđoľeniu czterowalcowym. Kolejne wykroje tworzæ system wydđuľajæcy prostokæt-kwadrat. Moľliwoħè uzyskania
stosunkowo duľych gniotów znacznie poprawia warunki zgrzewania materiađu pasma, przez zwiúkszenie naprúľenia
i prúdkoħci odksztađcenia oraz intensyÞkuje proces walcowania w stosunku do stanu obecnego. W poszczególnych
wykrojach tego systemu przez zastosowanie zđoľeē czterowalcowych wystúpuje korzystne, z punktu widzenia rozkđadu
naprúľeē i odksztađceē, oddziađywanie na pasmo gniotu bocznego.

