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OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW
TECHNOLOGICZNYCH W CELU POPRAWY JAKOĦCI
POWIERZCHNI WLEWKA CIäGĐEGO O PRZEKROJU
KOĐOWYM ODLEWANEGO ZE STALI C45
Artykuđ poħwiúcony jest zagadnieniu poprawy jakoħci powierzchni wlewka ciægđego o przekroju Ø 170 mm odlewanego ze stali C45. Poprawú jakoħci powierzchni moľna uzyskaè sterujæc wartoħciami parametrów technologicznych
odpowiedzialnych za intensywnoħè smarowania naskórka wlewka w krystalizatorze. Na podstawie doħwiadczalnego
odlewania wytopów ze stali ħredniowúglowej C45 stwierdzono, ľe istniejæ zaleľnoħci miúdzy parametrami mieszania
elekromagnetycznego, wđaħciwoħciami Þzykochemicznymi zasypki krystalizatorowej a intensywnoħciæ smarowania
naskórka wlewka ciægđego.
Sđowa kluczowe: COS, wlewek okrægđy, zasypka krystalizatorowa, smarowanie

OPTIMISATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS TO IMPROVE
SURFACE QUALITY OF CONTINUOUS CAST ROUND BILLETS
FROM C45 STEEL
The article is devoted to the issue of improvement in surface quality of continuous cast round billets of Ø 170 mm
mm cast from C45 steel. The surface quality improvement can be obtained by control of process parameters responsible
for intensity of round billets lubrication in the mould. Based on the experimental casting of heats from C45 mediumcarbon steel it was found that there were relationships between the electromagnetic stirrer parameters, physicochemical properties of mould powder and intensity of round billet skin lubrication.
Key words: continuous casting, round billets, mould powder, lubrication

1. WPROWADZENIE
Podczas realizowanego w Instytucie Metalurgii Ľelaza projektu rozwojowego nr N R07 0021 06 Þnansowanego przez NCBiR [1], prowadzono doħwiadczenia
przemysđowe majæce na celu zoptymalizowanie parametrów mieszania elektromagnetycznego wlewków
ciægđych o przekroju Ø 170 mm. Dane literaturowe [2]
wskazujæ, ľe mieszadđa elektromagnetyczne usytuowane w obszarze krystalizatora (tzw. M-EMS), stwarzajæ najwiúksze moľliwoħci oddziađywania na jakoħè
wlewka ciægđego (Tab. 1). Prawidđowo dobrane wartoħci
parametrów tych mieszadeđ (natúľenie i czústotliwoħè
prædu wzbudnika, pođoľenie wzglúdem menisku), zapewniajæ równomierny na cađym obwodzie krystalizatora przepđyw ciepđa z ciekđego rdzenia wlewka ciægđego
do wody chđodzæcej ħcianki krystalizatora. Mieszadđa
M-EMS naleľy zatem traktowaè jako jeden z waľniejszych czynników wpđywajæcych na proces smarowania
naskórka i ksztađtowania siú powierzchni wlewka ciægđego w krystalizatorze.

Innymi czynnikami odpowiedzialnymi za intensywnoħè smarowania i jakoħè powierzchni wlewka ciægđego
sæ:
– wđaħciwoħci Þzykochemiczne zasypki krystalizatorowej,
– parametry oscylacji krystalizatora,
– prúdkoħè odlewania,
– gđúbokoħè zanurzenia wylewów.
Jednym z kryteriów sđuľæcych do oceny intensywnoħci smarowania Qs naskórka wlewka ciægđego sæ wyniki
z pomiarów gđúbokoħci fazy ciekđej ľuľla krystalizatorowego dp. Wyniki te pozwalajæ równieľ okreħliè stopieē
oddziađywania wybranego parametru technologicznego
na proces smarowania powierzchni wlewka ciægđego.
Pomiary i analiza wyników tarcia w krystalizatorze
przeprowadzona w pracy [3] wykazađa, ľe istnieje zwiæzek pomiúdzy prúdkoħciæ odlewania a intensywnoħciæ
smarowania (zuľyciem zasypki krystalizatorowej) oraz
siđami tarcia w krystalizatorze.
Z przebiegu krzywych na rys. 1 wynikajæ nastúpujæce zaleľnoħci:
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Tabela 1. Wpđyw oddziađywania rodzaju mieszadđa elektromagnetycznego na eliminacjú wad wlewka ciægđego [2]
Table 1. The inßuence of the effect of electromagnetic stirrer type on elimination of billets defects [2]
Wada wlewka
Zaľuľlenia powierzchni wlewka

Rodzaj mieszadđa
M-EMS

S-EMS

F-EMS

X

Drobne púcherzyki

X

Wtræcenia podpowierzchniowe

X

Púcherze

X

Przerwania i nieciægđoħci (púkniúcia) wlewka

X

Struktura kolumnowa (zmniejszenie)

X

X

Púkniúcia wewnútrzne

X

X

Segregacja osiowa

X

X

X

Rzadzizny poosiowe

X

X

X

Segregacja V

X

miejsce w pracy [3], postanowiono je obliczyè na podstawie równania (1). Natomiast do okreħlenia wpđywu
poszczególnych parametrów na intensywnoħè smarowania wlewka Ø 170 mm, wykorzystano wyniki z pomiarów topograÞi powierzchni wlewka, tj. gđúbokoħci
znaków oscylacyjnych dOM.
Fr =

Rys. 1. Zaleľnoħè pomiúdzy tarciem Fr, intensywnoħciæ
smarowania zasypki krystalizatorowej Qs i prúdkoħciæ odlewania vC, [3]
Fig. 1. Relationship between friction Fr, intensity of mould
powder lubrication Qs and casting speed vC, [3]

– czúħè A – charakteryzuje zakres niľszych prúdkoħci
odlewania w których zuľycie zasypki roħnie QsĹ (lepsze smarowanie), pomimo tego wskutek rosnæcego
naprúľenia ħcinajæcego ľuľla zwiúksza siú tarcie FrĹ,
– czúħè B – charakteryzuje zakres wyľszych prúdkoħci
odlewania w których zmniejsza siú zuľycie zasypki
QsĻ (gorsze smarowanie), co powoduje wzrost naprúľenia ħcinajæcego ľuľla i tarcia FrĹ.
Najniľsza wartoħè siđy tarcia Fr w krystalizatorze
wskazuje na osiægniúcie optymalnego smarowania Qs
naskórka wlewka przy okreħlonej prúdkoħci odlewania. Oznacza to, ľe w zaleľnoħci od prúdkoħci odlewania zmienia siú intensywnoħè smarowania, która nie
powinna byè ani zbyt duľa ani zbyt mađa, poniewaľ
w obydwu przypadkach wzrasta naprúľenie ħcinajæce ľuľla krystalizatorowego, co w efekcie prowadzi do
wzrostu tarcia w szczelinie gazowej.
Powyľszy przykđad dowodzi, ľe optymalne wartoħci
parametrów technologicznych wpđywajæcych na proces
smarowania, powinny byè okreħlane dla nominalnej
prúdkoħci odlewania ustalonej przez producenta urzædzenia COS.
Z uwagi na to, ľe w pracy badawczej [1] nie prowadzono pomiarów Þzycznych siđ tarcia Fr jak miađo to

h s vr s A
dp

(1)

gdzie:
Șs – lepkoħè dynamiczna zasypki, Puaz
vr – prúdkoħè wzglúdna ruchu krystalizatora wzglúdem wlewka, m/min
dp – gđúbokoħè fazy ciekđej ľuľla krystalizatorowego,
mm
sA – stosunek pola powierzchni do objútoħci wlewka
-1
w krystalizatorze, m .
W pracy przyjúto równieľ zađoľenie, ľe do oceny intensywnoħci smarowania naskórka nie búdzie brana
pod uwagú gđúbokoħè zanurzenia wylewu (SEN) w krystalizatorze z powodu jego postúpujæcej erozji podczas
odlewania i zwiæzanej z tym koniecznoħci kilkukrotnej
zmiany pođoľenia w krystalizatorze. Wđaħciwie ustalona gđúbokoħè zanurzenia wylewu powinna byè zbieľna
z intensywnoħciæ wypđywania strumienia ciekđej stali
z kadzi poħredniej (prúdkoħciæ odlewania), co teoretycznie pozwala na uzyskanie w miarú stabilnych warunków cieplnych przy powierzchni metalu w krystalizatorze. Co prawda warunki produkcyjne nie zawsze
pozwalajæ na ħcisđe przestrzeganie tych zaleceē, tym
niemniej w czasie prowadzonych doħwiadczeē istnieje
moľliwoħè ich chwilowego ustawienia na zađoľonym
poziomie, dlatego przyjúto, ľe dla kaľdego wariantu
eksperymentu sæ one stađe.

2. BADANIA WĐASNE
Wystúpujæce okresowo problemy z uzyskaniem wymaganej jakoħci powierzchni wlewków okrægđych Ø 170
mm odlewanych ze stali C45, spowodowađy koniecznoħè
przeanalizowania wspólnie z technologami huty istniejæcej technologii odlewania i podjúcia dziađaē majæcych
na celu optymalizacjú wartoħci niektórych parametrów.
Skđad chemiczny stali C45 zamieszczono w tabeli 2, natomiast bieľæce parametry odlewania wlewków okrægđych Ø 170 mm dla tej stali przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 2. Skđad chemiczny stali C45, % mas.

Table 2. Chemical composition of C45 steel, % wt.
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

Al

Sn

As

Pb

0,45
0,49

0,70
0,80

0,20
0,30

0
0,025

0,020
0,030

0,15
0,20

0
0,25

0
0,25

0,018
0,025

0
0,030

0
0,005

0
0,003

Tabela 3. Parametry odlewania stali C45 we wlewki Ø 170 mm
Table 3. Parameters of C45 steel casting into Ø 170 mm round billets
Zasypka krystalizatorowa:

Zasypka granulowana Þrmy Metallurgica – gatunek Scorialit SPH-C 189/E1

Nominalna prúdkoħè odlewania:

vC = 1,7 m/min

Parametry oscylacji:

skok s = 5 mm
wspóđczynnik oscylacji cpm = 105
czústotliwoħè fosc = 172 cykli/min (c/min)

Parametry M-EMS:

natúľenie 260 A
czústotliwoħè 4,5 Hz

Przepđyw wody w krystalizatorze

1650 l/min

2.1. ANALIZA STOSOWANEJ TECHNOLOGII
ODLEWANIA
Krok 1 – pomiar gđúbokoħci fazy ciekđej
ľuľla krystalizatorowego i znaków
oscylacyjnych wlewka ciægđego
Pomiar gđúbokoħci ciekđego ľuľla krystalizatorowego
jest prostym sposobem kontroli intensywnoħci smarowania naskórka wlewka ciægđego. Najczúħciej stosowany jest podczas testów nowych zasypek oraz ocenie
ich przydatnoħci do odlewania okreħlonego gatunku
stali i przekroju wlewka. Pomiar gđúbokoħci fazy ciekđej ľuľla w krystalizatorze wykonuje siú za pomocæ
dwóch drutów: stalowego i miedzianego równoczeħnie
wprowadzanych pod powierzchniú ľuľla do ciekđej stali. W ciekđej stali nastúpuje stopienie drutu stalowego,
natomiast w ciekđym ľuľlu – drutu miedzianego. Miaræ gđúbokoħci fazy ciekđej ľuľla krystalizatorowego (dp)
jest róľnica dđugoħci pomiúdzy stopionymi koēcówkami
obydwu drutów. W tabeli 4 zamieszczono wyniki pomiarów gđúbokoħci ciekđego ľuľla jakie uzyskano przy
stosowaniu standardowych parametrów technologicznych.
Przyjmuje siú, ľe aby zapewniè dobre smarowanie
naskórka wlewka stalowego, gđúbokoħè ciekđego ľuľla
dp w krystalizatorze powinna przekraczaè dđugoħè skoku ruchu oscylacyjnego. Czústo moľna spotkaè zalecenie utrzymywania tej gđúbokoħci na poziomie wiúkszym
od 10 mm [4]. Wedđug czúħci ekspertów, gđúbokoħè warstwy ciekđego ľuľla dp nie powinna byè nigdy mniejsza
niľ skok oscylacji, podczas gdy inni zalecajæ, aby gđúbokoħè ta wynosiđa minimum 1,3 razy skok oscylacji.
W zaleľnoħci od warunków odlewania, zastosowanej
zasypki i formatu krystalizatora, gđúbokoħè warstwy
ciekđego ľuľla moľe zmieniaè siú w zaleľnoħci od sytuacji od dp = 15y30 mm (wlewki pđaskie), od dp = 6y12
mm (mađe wlewki < kw. 160 mm) [5].

Z otrzymanych w hucie pomiarów gđúbokoħci fazy ciekđej ľuľla krystalizatorowego wynika, ľe smarowanie
naskórka wlewka praktycznie nie istnieje lub jest nieznaczne. Potwierdzeniem tego spostrzeľenia moľe byè
duľa róľnica temperatury wody wpđywajæcej do wypđywajæcej z krystalizatora ¨T = 9,5°C, która ħwiadczy
o nadmiernym nagrzewaniu siú ħcianek krystalizatora
w wyniku tarcia pomiúdzy przesuwajæcym siú w dóđ
wlewkiem a ħciankami oscylujæcego krystalizatora.
Krok 2 – obliczenie siđy tarcia
W pracy [6] wykonano pomiary siđy tarcia podczas
odlewania wlewków Ø 150 mm dla róľnych gatunków
stali. Na podstawie badaē stwierdzono, ľe zmiana siđy
tarcia jest bardzo regularna i mieħci siú w zakresie od
-1 do +2 kN w zaleľnoħci od oscylacji krystalizatora.
Symbol siđy tarcia jest ujemny lub dodatni w zaleľnoħci
od kierunku poruszajæcego siú krystalizatora. Dodatniæ
siđú tarcia zinterpretowano jako siđú powodujæcæ rozciæganie powierzchni naskórka wlewka, co w konsekwencji moľe prowadziè do wad powierzchniowych. Z drugiej strony ujemna siđa tarcia odpowiada za wywieranie
nacisku na powierzchniú wlewka, co jest konieczne do
zamkniúcia (zgrzania) wad powierzchniowych podczas
czasu kroku wyprzedzenia (tN). Podczas tych badaē
dla niektórych wariantów prób stwierdzono, ľe poziom
siđy tarcia moľe osiægaè wartoħci dodatnie do 5 kN, gdy
krystalizator jest w górnym pođoľeniu [6].
Podstawiajæc do równania (1) bieľæce wartoħci parametrów odlewania uzyskano nastúpujæcy wynik siđy
tarcia:
Fr =7,5 kN
gdzie:
– lepkoħè dynamiczna zasyki Ș1300 = 5,5 Puaz,
– gruboħci warstwy ciekđego ľuľla dp = 3 mm,
– stosunek pola powierzchni do objútoħci wlewka
-1
w krystalizatorze sA = 47,1 m
– róľnica pomiúdzy ħredniæ prúdkoħciæ krystalizatora
a prúdkoħciæ odlewania: vr = vm Ŧ vc = 0,085 m/min.

Tabela 4. Wartoħci parametrów odlewania i wyniki pomiaru gđúbokoħci ciekđego ľuľla uzyskane dla dotychczasowej technologii
Tabela 4. Values of casting parameters and results of liquid slag depth measurement obtained for the current technology
Gatunek
zasypki
krystal.

Przepđyw
wody
w krystal.

Prúdkoħè
odlewania,
vC

¨T
krystal.

Sc 189/E1

1653 l/min

1,6 m/min

9,5°C

s

cpm

fosc

Natúľenie

Czústot.

Gđúbokoħè
ciekđego ľuľla
dp

5 mm

105

172 c/min

260 A

4,5 Hz

2÷3 mm

Oscylacja krystalizatora

M-EMS
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Obliczone wartoħci dla naszego przypadku przekroczyđy znacznie wartoħci przedstawione w pracy [6].
Dlatego przyjúto dwuwariantowe postúpowanie dla
poprawy istniejæcego stanu.

1) iloħè fazy krystalicznej ľuľla (NBO/T) [7]:
NBO/T=
=

2XCaO + 2XBaO + 2XCaF + 2XNa O + 2XAl O + 6XFe O + (2XMgO + 2XMnO)
XSiO + 2XAl O + XTiO + 2XB O + (XMgO + XMnO)
2

2

2.2. DZIAĐANIA ZMIERZAJäCE DO POPRAWY
JAKOĦCI POWIERZCHNI
Wariant I – zmiana zasypki krystalizatorowej
Analiza wđaħciwoħci Þzykochemicznych zasypek krystalizatorowych stosowanych w hucie przeprowadzona
w oparciu o atesty producentów wykazađa, ľe do odlewania stali C45 we wlewki okrægđe korzystniejsza búdzie zmiana zasypki z dotychczas stosowanej Scorialit
SPH-C 189/E1 na zasypkú Scorialit SPH-C 176/ALS 9.
Nowy gatunek zasypki charakteryzuje siú wyľszæ zasadowoħciæ i mniejszæ przewodnoħciæ cieplnæ. Zasypka
ta ponadto cechuje siú wyľszæ wartoħciæ lepkoħci dynamicznej od zasypki dotychczas stosowanej.
Wđaħciwoħci Þzykochemiczne obydwu zasypek zamieszczono w tabeli 5.
Gđównym czynnikiem, który zadecydowađ o wyborze
zasypki Scorialit SPH-C 176/ALS 9 do testów przemysđowych, byđa zbliľona wartoħè lepkoħci dynamicznej
do wartoħci optymalnej, która wynosi Șs = 7,4 Puaz dla
wlewków Ø 170 mm.
Do ustalenia optymalnej lepkoħci ľuľla krystalizatorowego posđuľyđo przeksztađcone równanie empiryczne Ogibayashi’ego do obliczania intensywnoħci smarowania Qs:
0, 6
hs =
(2)
Qs vc
Natomiast za wartoħè Qs podstawiono wynik obliczeē
z innego równania empirycznego opracowanego w pracy [7], wyprowadzonego na podstawie rezultatów doħwiadczeē przeprowadzonych na 30 urzædzenia COS:
2
(3)
QS =
(s A - 5)
Do obliczenia parametrów Þzycznych wykorzystano
nastúpujæce równania:

7

2

2

3

2

2

3

2

2

3

3

(4)
gdzie:
X – uđamek molowy skđadników ľuľla krystalizatorowego.
Punkt graniczny (przejħciowy) wystúpuje dla wartoħci NBO/T = 2,0. Poniľej tego punktu ľuľel jest cađkowicie szklisty lub o bardzo sđabym procencie skrystalizowania.
2) procent skrystalizowania ľuľla [8]:
% skrystalizowania ľuľla = 141,1 (NBO/T) – 284,0 (5)
3) zastúpcza przewodnoħè cieplna Ȝsys w temperaturze 1200°C dla zasypki krystalizatorowej, (W/mK) [9]:
Ȝsys(1200°C) = 2,03 – 0,459 c %"CaO" m +
%"SiO2 "
– 0,1695%FeO – 0,0348%Al2O3
(6)
gdzie:
%”CaO” = %CaO + %MgO + %MnO% +
+%K2O + %Na2O + %LiO2
%”SiO2” = %SiO2 + %B2O3
Wytopy doħwiadczalne z zastosowaniem nowej
zasypki krystalizatorowej
Realizacja wytopów doħwiadczalnych przebiegađa
w ten sposób, ľe na jednej ľyle odlewanie odbywađo
siú pod nowæ zasypkæ – Scorialit SPH C 176/ALS 9,
natomiast na dwóch pozostađych ľyđach pod zasypkæ
dotychczasowæ – Scorialit SPH C 189/E1. W czasie
odlewnia prowadzono pomiary gđúbokoħci fazy ciekđej
ľuľla krystalizatorowego oraz pomiary termowizyjne
powierzchni wlewków po wyjħciu z komory chđodzenia
wtórnego na ľyđach 2 i 3. Z odlanych wlewków pobrano
odcinki, które po piaskowaniu poddano pomiarom topograÞi powierzchni i badaniom metalograÞcznym.

Tabela 5. Wđaħciwoħci Þzykochemiczne zasypek krystalizatorowych Þrmy Metallurgica
Table 5. Physicochemical properties of Metallurgica mould powders
Gatunek zasypki Scorialit (Sc)
SiO2

Analiza chemiczna

CaO + MgO
Al2O3

Jednostka

19,5 y 21,5

30,0 y 32,0

% mas.

31,0 y 33,0
4,5 y 6,0

27,5 y 29,5
5,0 y 6,5

% mas.
% mas.

2,0 y 3,0

% mas.

Fe2O3

1,0 y 2,5

2,0 y 3,5

MnO

< 0,1

18,0 y 20,5

2,5 y 4,0

16,0 y 18,0

% mas.

20,0 y 22,0
< 0,8

Cwolny
CO2
F
H2O600oC

Wđaħciwoħci Þzyczne

SPH-C 176/ALS 9

10,0 y 12,0

Na2O + K2O

Ccađkowity

Zasadowoħè

SPH-C 189/E1

CaO/SiO2

Gústoħè nasypowa, Um
Temperatura pđyniúcia, Tsoft
Temperatura topienia, Tßuid

Lepkoħè dynamiczna w temperaturze 1300oC, K1300

5,5 y 6,5

4,0 y 5,0

0,53 y 0,65

0,50 y 0,70
1000 r 30

1080 r 20
5,6

% mas.

5,5 y 6,5

% mas.

17,5 y 19,5
1,0 y 2,0

% mas.

< 1,0

% mas.

0,70 y 0,90

kg/dm3

0,99 y 1,11
1070 r 30

1140 r 20
7,2

% mas.
% mas.
o

C

o

C

Puaz

1)

Iloħè fazy krystalicznej ľuľla, NBO/T

1,84

1,65

-

2)

Procent skrystalizowania ľuľla, %

-24,2

-51,4

%

3)

Zastúpcza przewodnoħè cieplna, ksys(1200°C)

1,85

1,72

W/mK
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Tabela 6. Parametry odlewania I serii wytopów doħwiadczalnych
st
Table 6. Casting parameters of the 1 series of experimental heats

Nr
ľyđy

Gatunek zasypki

Prúdkoħè
odlewania
vC
m/min

Przepđyw
wody
w krystal.
l/min

Oscylacja krystalizatora
s
mm

cpm

fosc
c/min

M-EMS
Natúľenie
A

Czústotliwoħè
Hz

2

Sc 189/E1

1,9

1657

5

105

199

260

4,5

3

Sc 176/ALS 9

1,9

1655

5

105

199

260

4,5

a)

b)

Zasypka: Scorialit SPH C 189/E1

Zasypka: Scorialit SPH C 176/ALS 9

Rys. 2. Termogramy obrazujæce powierzchniú wlewka na ľyle nr II (a) i nr III (b) wychodzæcej z komory chđodzenia wtórnego
Fig. 2. Thermograms of round billet surface on strand no.II (a) and no. III (b) coming out of the secondary cooling zone

Parametry odlewania wytopów testowych zamieszczono w tabeli 6.
Obserwacja wzrokowa wlewków wychodzæcych
z komory chđodzenia wtórnego i wlewków przemieszczajæcych siú na chđodni, uwidoczniđa róľnicú w iloħci
zakrzepđego ľuľla krystalizatorowego przyklejonego do
powierzchni wlewków (Rys. 2).
Krok 3 – pomiar termowizyjny powierzchni
wlewków
Pomiary termowizyjne prowadzone na powierzchni
wlewków wychodzæcych z komory chđodzenia wtórnego i wlewków na chđodni, wykazađy róľnicú w temperaturze powierzchni wlewków na poszczególnych ľyđach. Powierzchnia wlewków odlewanych pod zasypkæ
standardowæ – Scorialit SPH C189/E1 byđa o ok. 10°C
niľsza od powierzchni wlewków odlewanych pod nowæ
zasypkæ.
Tabela 7. Wartoħci parametrów technologicznych jakie
uzyskano w wytopach doħwiadczalnych dla gatunku zasypki krystalizatorowej
Table 7. Values of process parameters obtained in experimental heads for speciÞc grade of mould powder
Gatunek zasypki
krystalizatorowej

Scorialit
SPH C189/E1

Scorialit
SPH C176/AlS9

Gđúbokoħè ciekđego ľuľla
dp, mm

*3 y4 mm

13 y 14 mm

'T krystalizatora, °C

9,1

6,6

Siđa tarcia Fr, kN

7,5

2,2

Lepkoħè dynamiczna
zasypki Ș1300, Puaz

5,6

7,2

* – zmniejszenie gđúbokoħci zanurzenia wylewów w krystalizatorze zwiúkszyđo gđúbokoħè fazy ciekđej ľuľla krystalizatorowego do
dp = 7 mm

Jak wynika z wartoħci parametrów przedstawionych
w tabeli 7, zamiana zasypki krystalizatorowej z gatunku Scorialit SPH C189/E1 na Scorialit SPH C176/
AlS9 spowodowađa zmianú warunków smarowania
powierzchni wlewków ciægđych. Przy takich samych
parametrach odlewania na obydwu ľyđach, uzyskano
róľne wartoħci gđúbokoħci ciekđego ľuľla w krystalizatorze. Zastosowanie zasypki Scorialit SPH C176/AlS9
zwiúkszyđo zasilanie szczeliny gazowej w ciekđy ľuľel,
co znaczæco poprawiđo smarowanie naskórka wlewka
i obniľyđo tarcie do Fr = 2,2 kN. Niľsza przewodnoħè
cieplna tej zasypki spowodowađa, ľe uzyskano pomiúdzy analizowanymi ľyđami, róľnicú w przyroħcie temperatury wody chđodzæcej krystalizator (¨T) o ok. 2°C.
Krok 4 – pomiar topograÞi powierzchni
odcinków wlewków
Pomiary topograÞi powierzchni przeprowadzono na
opiaskowanych odcinkach pobranych z wlewków Ø 170
mm przy uľyciu proÞlometru Form Talysurf 50 Þrmy
Taylor Hobson Ltd.
Wyniki pomiarów topograÞi powierzchni wlewków
odlanych pod zasypkæ Scorialit SPH C176/AlS9 wskazađy, ľe gđúbokoħè znaków oscylacyjnych zmniejszyđa
siú ok. 20% w stosunku do wlewków odlewanych pod
zasypkæ Scorialit SPH C189/E1.
Wartoħci ħrednie z pomiarów poszczególnych próbek
skonfrontowano w wynikiem obliczeē na teoretycznæ
gđúbokoħè znaku oscylacyjnego. Do obliczania teoretycznej gđúbokoħci znaku oscylacyjnego (dOM) zastosowano nastúpujæce równanie empiryczne [10]:
dOM = 600 (s/fosc)

0,5

gdzie:
s – skok krystalizatora, mm,
fosc – czústotliwoħè oscylacji krystalizatora, Hz.

(7)
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Tabela 8. Wyniki pomiarów i badaē charakteryzujæcych jakoħè wewnútrznæ i zewnútrznæ wlewków odlanych w I serii doħwiadczeē
st
Table 8. Measurement and test results of internal and external quality of round billet in the 1 series of experiments

Zasypka SPH C189/E1
Mould powder SPH C189/E1

Zasypka Scorialit SPH C176/AlS9
Mould powder Scorialit SPH C 176/ALS 9

Oznaczenia: KZ – strefa krysztađów zamroľonych; KR – strefa krysztađów równoosiowych, dOM – gđúbokoħè znaku oscylacyjnego,
losc – podziađka znaku oscylacyjnego

Po podstawieniu wartoħci parametrów odlewania do
równania (7) stwierdzono, ľe teoretyczna wartoħè gđúbokoħci znaku oscylacyjnego wynosi dOM = 0,25 mm.
Jest zatem wartoħciæ poħredniæ pomiúdzy wynikiem
uzyskanym z wlewków odlanych pod nowæ zasypkæ
(dOM = 0,23 mm), a wlewkami odlanymi pod zasypkæ
dotychczas stosowanæ (dOM = 0,28 mm).
Krok 5 – badania metalograÞczne wlewków
Badania metalograÞczne wykazađy, ľe wielkoħè strefy krysztađów zamroľonych we wlewkach odlanych na
ľyle 2 i 3 jest jednakowa. Ħrednia wielkoħè tej strefy
wynosi okođo 5 mm. Wlewki odlane na ľyle 2 i 3 róľniđy
siú miúdzy sobæ wielkoħciæ dendrytów w obszarze przypowierzchniowym, co przedstawiono na przykđadzie
rys. 3.
a)

We wlewku odlanym pod zasypkæ Scorialit SPH
C189/E1 dendryty gđówne i ich gađúzie sæ silnie rozdrobnione w porównaniu do wlewka odlanego pod zasypkæ Scorialit SPH C176/AlS9. Oznaczaè to moľe, ľe
nowa zasypka Scorialit SPH C176/AlS9 zastosowana
do odlewania wlewków Ø170 mm ze stali C45, pomimo
uzyskania bardzo dobrej jakoħci powierzchni wlewków
ciægđych i znacznie korzystniejszych warunków smarowania w krystalizatorze od dotychczas stosowanej zasypki Scorialit SPH C189/E1, tworzy zbyt duľæ iloħè
ľuľla krystalizatorowego. Tak duľa iloħè tworzæcego siú
ľuľla w krystalizatorze z zasypki Scorialit SPH C176/
AlS9 po osadzaniu siú na powierzchni wlewka, staje
siú izolatorem nadmiernie blokujæcym przepđyw ciepđa do ħcianek krystalizatora, powodujæc tym samym
wzrost temperatury stali i rozrost dendrytów. Decydob)

Rys. 3. Struktura dendrytyczna w obszarze przypowierzchniowym wlewków z wytopów testowych: ľyđa II (a) i ľyđa III (b)
Fig. 3. Dendritic structure in the near-surface area of round billet from test heats: strand II (a) and strand III (b)
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waè o tym moľe, równieľ niľsza wartoħè przewodnoħci
cieplnej ľuľla tej zasypki (ksys(1200°C) = 1,72 W/mK).
Przeprowadzone próby z nowym gatunkiem zasypki krystalizatorowej wykazađy, ľe uzyskano znacznæ
poprawú jakoħci powierzchni wlewków ciægđych i warunków smarowania ħcianek krystalizatora. Jednakľe
nadmierny rozrost dendrytów w streÞe podpowierzchniowej wlewka wskazađ, ľe do odlewania stali C45 powinna byè stosowana zasypka o poħrednich wđaħciwoħciach Þzykochemicznych miúdzy gatunkiem Scorialit
SPH C189/E1 a Scorialit SPH-C-176/AlS9. Bazowym
skđadem chemicznym dla takiej zasypki moľe byè gatunek Scorialit SPH-C-176/AlS9 skorygowany o nastúpujæce skđadniki: podwyľszenie dodatku Al2O3 i Na2O+
K2O o ok. 2÷3%, 1% zwiúkszenie Fe2O3 i F oraz wyeliminowanie ze skđadu MnO. W tabeli 9 zamieszczono
przykđad zmodyÞkowanej zasypki Scorialit SPH-C-176/
AlS9.
Tabela 9. Proponowane wđaħciwoħci Þzykochemiczne zasypki krystalizatorowej przeznaczonej do odlewania stali
C45 we wlewki Ø 170 mm
Table 9. Proposed physicochemical properties of mould
powder for casting C45 steel into Ø 170 mm round billets
Analiza chemiczna, %mas.
~ 30,5

SiO2
CaO + MgO (1,5%)

~ 25

Al2O3

~8

Na2O + K2O

~ 9,5

Fe2O3

~ 1,5

MnO

< 0,1

F

~3

Zasadowoħè: CaO/SiO2

0,8

Wđaħciwoħci Þzyczne
Lepkoħè dynamiczna w temperaturze 1300 C, Ș1300

5,6

Iloħè fazy krystalicznej ľuľla, NBO/T

1,76

Procent skrystalizowania ľuľla, %

-34,8

Zastúpcza przewodnoħè cieplna, ksys(1200°C)

1,83

o

Wariant II – zmiana intensywnoħci mieszania
elektromagnetycznego
Drugim kierunkiem dziađaē zmierzajæcym do poprawy jakoħci powierzchni wlewków Ø 170 mm ze stali
C45, byđa zmiana parametrów mieszania M-EMS. Badania te miađy na celu odpowiedzieè na pytanie: czy odlewajæc stal pod dotychczasowæ zasypkæ krystalizatorowæ moľliwe jest polepszenie warunków smarowania
w wyniku zwiúkszenia intensywnoħci mieszania elektromagnetycznego? Na bazie wczeħniejszych doħwiadczeē
prowadzonych w hucie, opracowano z technologami
i kierownictwem zakres testów odlewania stali C45 ze
zmienionymi wartoħciami natúľenia i czústotliwoħci

mieszadeđ M-EMS. Program ten przedstawiono w tabeli 10.
Tabela 10. Wartoħci parametrów M-EMS zastosowane w II
serii odlewania wytopów testowych
Table 10. Values of M-EMS parameters used in the 2nd
series of test heats casting
Format
mm
Ø170
(C45)

Ľyđa 1

Ľyđa 2

Ľyđa 3

Hz

A

Hz

A

Hz

A

5,5Ĺ

300Ĺ

2,5Ļ

300Ĺ

2,5Ļ

260

Analogicznie jak miađo to miejsce w I serii prób,
podczas odlewania mierzono gđúbokoħè ciekđego ľuľla
w krystalizatorze oraz pobrano próbki z wlewków do
pomiarów proÞlometrycznych i badaē metalograÞcznych. Na wszystkich ľyđach wytopy testowe odlewano
pod zasypkæ Scorialit SPH C 189/E1.
Wyniki pomiarów, badaē metalograÞcznych i wartoħci parametrów odlewania wytopów doħwiadczalnych
pod zasypkæ Scorialit SPH C 189/E1 zamieszczono
w tabelach 11 i 12.
Analizujæc makrostrukturú wlewków ciægđych odlanych pod zmiennymi parametrami mieszania elektromagnetycznego, zauwaľyè moľna duľy wpđyw temperatury odlewania na wielkoħè ksztađtowania siú strefy
krysztađów równoosiowych. Odcinki pobrane z wlewków z I serii doħwiadczeē, podczas których odlewanie
odbywađo siú z maksymalnæ dopuszczalnæ prúdkoħciæ
vC = 1,9 m/min, niskim przegrzaniem stali powyľej
temperaturú likwidus wynoszæcym 14°C i mađej intensywnoħciæ mieszania M-EMS (4,5 Hz / 260 A), uzyskađy
najwiúkszy udziađ krysztađów równoosiowych wynoszæcy KR = 46 i 51 mm. Natomiast wlewki odlane w II
serii doħwiadczeē z przegrzaniem > 40°C w stosunku
do Tlikw., miađy nieco mniejszy udziađ krysztađów równoosiowych, pomimo zwiúkszonej intensywnoħci mieszania na dwóch ľyđach. Potwierdziđo to wczeħniejsze
spostrzeľenia, ľe czas oddziađywania prædów wirowych
wytworzonych przez mieszadđa M-EMS na urzædzeniu
COS o mađym promieniu đuku R = 6 m jest zbyt krótki by znaczæco mógđ poprawiè strukturú wewnútrznæ
wlewka ciægđego. Wiúkszy wpđyw w takim przypadku
odgrywa temperatura odlewania, poniewaľ jej oddziađywanie na krzepnæcy wlewek odbywa siú w dđuľszym
przedziale czasu /ciekđy rdzeē wlewka/.
Przeprowadzone w II serii próby odlewania stali C45
z róľnymi wartoħciami parametrów mieszania elektromagnetycznego ujawniđy, ľe wpđywajæ one istotne
na warunki cieplne wewnætrz krystalizatora, m.in. na
proces roztapiania zasypki i utworzony z niej ciekđy
ľuľel. Odzwierciedleniem tego sæ wyniki zamieszczone w tabeli 11 i rys. 4, gdzie zamieszczono parametry
odlewania z pomiarami gđúbokoħci ciekđego ľuľla krystalizatorowego.

Tabela 11. Parametry odlewania wytopów z II serii doħwiadczeē
Table 11. Casting parameters of the 2nd series of experimental heats
Testy
w serii

II
I

Prúdkoħè
odlewania vC

1,6 m/min
1,9 m/min

Przegrzanie
stali pow. Tlikw.

42°C
14°C

Przepđyw wody
w krystal.

Parametry mieszadeđ
M-EMS
natúľenie

czústotliwoħè

Gđúbokoħè
ciekđego ľuľla
dp

1656 l/min

1

300 A

5,5 Hz

10 mm

1658 l/min

2

300 A

2,5 Hz

1653 l/min

3

260 A

2,5 Hz

2 y 3 mm

1657 l/min

2

260 A

4,5 Hz

Ľyđa nr

8 mm

3 y 4 mm
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Analiza cechy makrostruktury wlewków ciægđych
Ø 170 mm w zaleľnoħci od parametrów mieszania
elektromagnetycznego (Tab. 12) pozwoliđa stwierdziè,
ľe najkorzystniejsze wartoħci M-EMS do odlewania
wlewków Ø 170 mm ze stali C45 pod zasypkæ Scorialit
SPH-C-189/E1 moľna uzyskaè przy natúľeniu prædu
300 A i czústotliwoħci 5,5 Hz. Wlewki odlane z takimi
wartoħciami mieszania elektromagnetycznego, uzyskađy najniľszæ ħredniæ wartoħè gđúbokoħci znaków oscylacyjnych (dOM = 0,22 mm) porównywalnæ do wyniku
wlewków odlanych z I serii badawczej pod nowæ zasypkæ Scorialit SPH-C-176/AlS9.
Wyniki przedstawione na rys. 4, ujawniđy dwie tendencje:
– pierwsza – (przewidywalna), ľe wyľsze wartoħci natúľenia prædu mieszania M-EMS zmniejszæ siđú tarcia
w krystalizatorze w wyniku wytworzenia wiúkszej
gđúbokoħci ciekđego ľuľla w krystalizatorze, oraz
– drugæ tendencjú (nie tak oczywistæ), ľe niľsza czústotliwoħè M-EMS rozszerzy obszar oddziađywania præ-

Tabela 12. Wyniki pomiarów i badaē charakteryzujæcych jakoħè wewnútrznæ i zewnútrznæ wlewków odlanych w II serii
doħwiadczeē
Table 12. Measurement and test results of internal and external quality of ingots cast in the 2nd series of experiments
Ľyđa 1
skok: 5 mm
Parametry
oscylacji:

cpm: 105
czústotliwoħè: 172 c/min

Parametry EMS:

natúľenie: 300 A
czústotliwoħè: 5,5 Hz

Przegrzanie stali w stosunku do Tlikw.: 42°C
Prúdkoħè odlewania: 1,64 m/min
¨T krystalizatora: 9,3°C
Ľyđa 2
skok: 5 mm
Parametry
oscylacji:

cpm: 105
czústotliwoħè: 172 c/min

Parametry EMS:

natúľenie: 300 A
czústotliwoħè: 2,5 Hz

Przegrzanie stali w stosunku do Tlikw.: 42°C
Prúdkoħè odlewania: 1,64 m/min
¨T krystalizatora: 9,1°C
Ľyđa 3
skok: 5 mm
Parametry
oscylacji:

cpm: 105
czústotliwoħè: 172 c/min

Parametry EMS:

natúľenie: 260 A
czústotliwoħè: 2,5 Hz

Przegrzanie stali w stosunku do Tlikw.: 42°C
Prúdkoħè odlewania: 1,64 m/min
¨T krystalizatora: 9,5°C
Oznaczenia:
KZ – strefa krysztađów zamroľonych;
dOM – gđúbokoħè znaku oscylacyjnego,

KR – strefa krysztađów równoosiowych,
losc – podziađka znaku oscylacyjnego
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dów wirowych we wlewku, natomiast wyľsza wartoħè
czústotliwoħci zawúzi (skupi) obszar oddziađywania
mieszadeđ M-EMS poprawiajæc warunki smarowania
w krystalizatorze.

3. WNIOSKI
Badania i pomiary przeprowadzone w trakcie testów
przemysđowych pozwalajæ na sformuđowanie nastúpujæcych wniosków:
• Najwiúkszy wpđyw na wartoħè siđy tarcia w krystalizatorze COS ma gđúbokoħè fazy ciekđego ľuľla utworzonego z roztopionej zasypki krystalizatorowej.
• Wđaħciwæ gđúbokoħè ciekđego ľuľla w krystalizatorze
uzyskaè moľna poprzez optymalizacjú parametrów
mieszania M-EMS lub zmianú wđaħciwoħci Þzykochemicznych zasypki krystalizatorowej.

• Podwyľszenie intensywnoħci mieszania M-EMS
zwiúksza dopđyw ciekđej stali o wyľszej temperaturze
do obszaru przymeniskowego, co korzystnie wpđywa na roztapianie zasypki i gđúbokoħè ciekđego ľuľla w krystalizatorze. Pozwala to poprawiè warunki
smarowania naskórka i jakoħè powierzchni wlewka
ciægđego.
• Dobræ jakoħè powierzchni wlewków Ø 170 mm ze
stali C45 uzyskaè moľna polepszajæc smarowanie
naskórka przez:
– zwiúkszenie intensywnoħci mieszania elektromagnetycznego (M-EMS), lecz wówczas powstaje ryzyko nadmiernej erozji wylewów zanurzeniowych,
lub
– zastosowanie zasypki krystalizatorowej o zmodyÞkowanych wđaħciwoħciach Þzykochemicznych.

Stosowane w obliczeniach parametry charakteryzujæce ruch oscylacyjny krystalizatora:
Oznaczenie

Nazwa

Równanie

Jednostka

vC

prúdkoħè odlewania

-

m/min

s

skok

-

mm

wspóđczynnik wyprzedzenia

-

cpm
fosc

czústotliwoħè oscylacji krystalizatora

vm

ħrednia prúdkoħè ruchu krystalizatora

(3)
(4)

m/min

vr = vm – vc

(5)

m/min

1000vc
60
m
tN =
arccos c
rfosc
rsfosc

(6)

s

60 tN
rfosc

(7)

s

1000vc
fosc

(8)

mm

fosc = cpm vC

vm =

vr

wzglúdna prúdkoħè pomiúdzy wlewkiem a krystalizatorem

tN

czas kroku wyprzedzenia krystalizatora

tP

czas kroku wstecznego krystalizatora

losc

teoretyczna podziađka znaku oscylacyjnego

c/min
(cykli/min)

tP =

losc =

2sfosc
1000
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