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Matematyczne modelowanie i analiza
przemian fazowych zachodz¹cych
w strukturze podczas ch³odzenia
po walcowaniu na gor¹co
Celem pracy by³o opracowanie programu pozwalaj¹cego na przeprowadzenie symulacji numerycznej
przebiegu ch³odzenia z uwzglêdnieniem przemian fazowych w prêtach stalowych. G³ówny cel pracy wynika³
z zapotrzebowania ze strony przemys³u jak i koniecznoœci
pozyskiwania narzêdzi pomocnych przy analizie takich
procesów jak np. ch³odzenia w linii STELMOR. Podjêto
równie¿ próbê zwiêkszenia mo¿liwoœci analitycznych
opracowanego w³asnego programu do analizy wyników
badañ dylatometrycznych, a w szczególnoœci opracowania modu³u pozwalaj¹cego na dopasowanie modeli przemian dla analizowanej krzywej dylatometrycznej.

Mathematical modeling and analysis of phase
transformations occurring in the structure of
bainitic steels during cooling, after hot rolling
The main aim of the work was to develop the computer
programme for numerical simulation of cooling processes, taking into account heat generated during phase
transformations in steel bars. The aim of the work was a
result of the needs of industrial partners and our own needs for analytical tools for development of processes such
as e.g. STELMOR. An attempt was made to further develop
the existing software for analysis of experimental data,
gained by means of dilatometer, particularly to develop a
module for fitting phase transformation model to the
experimental data.

Wstêp
Od 2006 r. w Instytucie Metalurgii ¯elaza realizowany
jest program badañ statutowych, których praktycznym celem jest wykorzystanie opracowywanych modeli, pozwalaj¹cych przewidywaæ rozwój mikrostruktury austenitu
w procesach obróbki cieplno-plastycznej, do symulacji
komputerowej procesów technologicznych. Celem pracy w
2008 r. by³o opracowanie programu pozwalaj¹cego na
przeprowadzenie symulacji numerycznej ch³odzenia prêtów stalowych z uwzglêdnieniem przemian fazowych. Podjêto równie¿ próbê zwiêkszenia mo¿liwoœci analitycznych
opracowanego w³asnego programu do analizy wyników
badañ dylatometrycznych, a w szczególnoœci opracowanie
modu³u pozwalaj¹cego na dopasowanie modeli przemian
dla analizowanej krzywej dylatometrycznej.
Zakres pracy obejmowa³:
– opracowanie modu³ów obliczeniowych do iloœciowej
analizy wyników badania przemian fazowych metod¹
dylatometryczn¹,
– opracowanie programu do symulacji ch³odzenia prêtów
(metod¹ MES) z uwzglêdnieniem przemian fazowych,
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– badania weryfikacyjne opracowanych algorytmów
w oparciu o badania laboratoryjne.
Opracowanie programu do symulacji ch³odzenia prêtów
z uwzglêdnieniem przemian fazowych wykorzystuj¹cego
metodê MES wymaga dobrej znajomoœci zarówno algorytmów numerycznych oraz sposobów ich poprawnego implementowania w programach komputerowych. Dlatego tê
czêœæ pracy wykona³ Zak³ad Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych AGH.
Materia³, zakres i metodyka badañ
Wyniki badañ przedstawiono na przyk³adzie stali: bainitycznej i ferrytycznej przeznaczonej do g³êbokiego t³oczenia, których sk³ad chemiczny podano w tablicy 1.
Badania dylatometryczne przeprowadzono za pomoc¹
dylatometru DIL805A/D. Zebrane dane analizowano za pomoc¹ programu „DIL805_analysis_software”. Do opracowania modu³ów wykorzystano zakupiony przez Instytut
program Delphi 2007.
Wyniki i ich dyskusja
Opracowanie modu³ów obliczeniowych do iloœciowej
analizy wyników badania przemian fazowych metod¹
dylatometryczn¹
Pierwsze próby opracowania modu³u do uproszczonej
analizy przemian fazowych z wykorzystaniem wyników
doœwiadczeñ dylatometrycznych podjêto w 2003 [1]. Wówczas zaimplementowano model 1 opisany równaniem (1)
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W wyniku realizacji niniejszej pracy wprowadzono jeszcze dwa dodatkowe modele.
Model 2 opisany za pomoc¹ równania (2) zawiera cz³on
(T – T0)m, gdzie T0 jest temperatur¹ pocz¹tku przemiany
a wyk³adnik m jest sta³¹.
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W modelu 3, który jest modyfikacj¹ modelu 2, szybkoœæ
ch³odzenia C (sta³a w modelach 1 i 2) uzmienniono wzglêdem temperatury –równanie (3).
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Wprowadzono równie¿ mo¿liwoœæ analizy przemiany
martenzytycznej. W tym celu wykorzystano dobrze znane
równanie (4).
x (T) = 1 - exp[-a(TM s - Tt )n ]

(4)

Kolejn¹ zmian¹ by³o wprowadzenie mo¿liwoœci prezentacji graficznej wyników doœwiadczalnych i obliczonych
w postaci wykresu: u³amek fazy przemienionej w funkcji
temperatury.

48

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji...

Prace IM¯ 1 (2009)

Tablica 1 Sk³ad chemiczny badanych stali
Table 1. Chemical composition of tested steels
Symbol

DC04EK

Nr
wytopu
IM¯

C
[%]

Mn
[%]

Si
[%]

P
[%]

S
[%]

1210*

0,074

2,00

0,28

0,012

0,011

–

–

0,10

0,034

–

1207

0,005

0,22

0,02

0,011

0,018

0,03

0,04

0,04

0,024

0,005

Cr
[%]

Mo
[%]

Cu
[%]

Alca³k
[%]

V
[%]

* doœwiadczalna

Rys. 1. Wyniki analizy kinetyki przemiany dla modelu 1
Fig. 1. Results of transformation kinetics analysis for model 1

Rys. 2. Ekran g³ówny systemu
Fig. 2. Main screen of the system

Nb
[%]

Ti
[%]

B
[%]

N
[ppm]

0,038

0,13

0,002

38

0,004

0,093

–

32
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Tablica 2. Wspó³czynniki w modelu przemian fazowych wyznaczone metod¹ analizy odwrotnej
Table 2. Coefficients in phase transformations model determined by inverse analysis method
a4

a5

a6

a7

a8

a12

a13

a14

a15

a16

a21

a22

a23

a24

a25

2,211

564

475

11,9

0,74

0,426

1,26

320

84,22

0,9

1,04

0,694

461

134

1,7

Wyniki badañ stali do g³êbokiego t³oczenia DC04EK

Przyk³adowe wyniki obliczeñ dla stali bainitycznej

Do analizy wybrano stal DC04EK, w której wystêpuje
wy³¹cznie przemiana ferrytyczna. Analizê kinetyki przemiany przeprowadzono dla krzywej ch³odzenia 5°C/s. Po
przygotowaniu dylatogramu, tj. wyciêciu fragmentu zawieraj¹cego zapis przemiany, wyznaczeniu temperatur
pocz¹tku i koñca przemiany i wybraniu w programie opcji
analizy kinetyki metod¹ analityczn¹ kolejnymi krokami
by³y: wybór modelu oraz „precyzji kinetyki”, a tak¿e wpisanie pocz¹tkowych wartoœci optymalizowanych parametrów. Na rys.1 pokazano przyk³adowe wyniki analizy dla
modelu 1 i „precyzji kinetyki” 5%. Czerwone punkty na wykresie zosta³y wyznaczone z regu³y dŸwigni, zaœ na zielono obliczone. Program pozwala na szybk¹ zmianê „precyzji kinetyki”, wybór tzw. warunków startowych (parametrów modelu) i ponowne przeliczenie danych. Mo¿liwe jest
œledzenie skutków zmian warunków zarówno w sposób
graficzny jak i liczbowy – na podstawie obserwacji zmian
wartoœci odchylenia standardowego.

Sk³ad chemiczny analizowanej w projekcie stali bainitycznej (wytop 1210) podano w tablicy 1. Wyniki obliczeñ
odwrotnych dla tej stali odkszta³conej w 1000oC podano
w tablicy 2. Wielkoœæ ziarna austenitu w momencie rozpoczêcia przemiany ferrytycznej wynosi³a 30 mm. Do analizy
odwrotnej wykorzystano wyniki badañ dylatometrycznych
wykonanych w Instytucie.
Oprócz wymienionych w tablicy 2 wspó³czynników w
modelu wystêpuj¹ jeszcze dwa, w zale¿noœciach okreœlaj¹cych temperatury pocz¹tku przemian bainitycznej
i martenzytycznej:
tbainit=a(20)-425.*[%C]-42.5*[%Mn]-31.5*[%Ni]
tmartenz=a(26)-300.*[%C]
Otrzymane z analizy odwrotnej wartoœci tych wspó³czynników dla badanej stali to a20 = 714,6 oraz a26 = 458.
Dla weryfikacji modelu przeprowadzono symulacje przemian fazowych dla ró¿nych prêdkoœci ch³odzenia. Na rysunku 3 porównano zmierzone (symbole puste) i obliczone
(symbole pe³ne) temperatury pocz¹tku i koñca poszcze-

Opracowanie programu do symulacji ch³odzenia prêtów
(metod¹ MES) z uwzglêdnieniem przemian fazowych
Opracowany w ramach pracy program sk³ada siê generalnie z dwóch aplikacji. Pierwsza „CCT_Builder” s³u¿y do
wyznaczenia parametrów modeli opisuj¹cych przemiany
fazowe. Zaimplementowano w niej trzy modele numeryczne opisuj¹ce przemiany fazowe. W programie ka¿demu
z wspó³czynników modelu nadano wartoœæ pocz¹tkow¹.
Wartoœci te mog¹ byæ zmieniane z poziomu interfejsu programu poprzez naciœniêcie odpowiedniego przycisku. Ich
optymalne wartoœci wyznaczane s¹ za pomoc¹ jednej
z trzech procedur optymalizacyjnych: Simpleks, Rosenbrocka, Hooke’a-Jeevesa. Proces identyfikacji parametrów w modelu przemian fazowych przeprowadzany jest
za pomoc¹ metody obliczeñ odwrotnych [2, 3]. Na rys. 2 pokazano widok g³ównego okna programu.

Rys. 3. Wyniki porównania zmierzonych i obliczonych temperatur pocz¹tku i koñca poszczególnych przemian
Fig. 3. Results of comparison of measured and calculated
temperatures at the beginning and end of individual
transformations

Rys. 4. Obliczone zmiany temperatury w czterech punktach
wzd³u¿ promienia prêta przy ró¿nych prêdkoœciach ch³odzenia
Fig. 4. Calculated temperature changes in four points
along bar radius at different cooling rates
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gólnych przemian. W obliczeniach zastosowano model
z optymalnymi wspó³czynnikami podanymi w tablicy 2.
Jak widaæ na tym rysunku zgodnoœæ miêdzy obliczeniami
i pomiarami jest bardzo dobra.
Symulacja ch³odzenia prêtów po walcowaniu

Druga aplikacja zawiera program MES symuluj¹cy
ch³odzenie prêtów po walcowaniu. Elementem ³¹cz¹cym
oba modu³y jest model przemian fazowych. Idea takiego
po³¹czenia opisana jest w publikacji [4]. Symulowano
ch³odzenie prêta o œrednicy 12 mm. Temperatura koñca
walcowania wynosi³a 830oC. Prêt ch³odzony by³ przez 3 s
swobodnie w powietrzu, nastêpnie przez 4 s za³o¿ono wymuszone intensywne ch³odzenie. Dalsze ch³odzenie odbywa³o siê swobodnie w powietrzu. Wymuszone ch³odzenie
realizowane by³o na cztery sposoby, w tym miêdzy innymi,
ch³odzenie natryskiem wodnym (tu przyjêto wspó³czynnik
wymiany ciep³a 4500 W/m2K) i przyspieszone ch³odzenie
sprê¿onym powietrzem (wspó³czynnik wymiany ciep³a
przyjêto 1200 W/m2K). Na rysunku 4 pokazano przyk³ady
obliczonych zmian temperatury w czterech punktach
wzd³u¿ promienia prêta, umieszczonych w odleg³oœci 0
(A), 3 (B) 5(C) oraz 6 (D) mm od jego œrodka. Oprócz temperatury mo¿na wyliczyæ i przedstawiæ graficznie zmiany
u³amka objêtoœci poszczególnych faz w czasie ch³odzenia.
Podsumowanie
W wyniku realizacji pracy opracowano modu³y obliczeniowe do iloœciowej analizy wyników badañ przemian fazowych metod¹ dylatometryczn¹. Modu³y zosta³y zaimplementowane do w³asnego programu analitycznego
„DIL805_Analysis_Software“.
Opracowano program „CCT Builder” s³u¿¹cy do identyfikacji i optymalizacji parametrów modelu opisuj¹cego
przemiany fazowe w stalach. Otrzymany w ten sposób model mo¿e byæ nastêpnie wykorzystany do symulacji ch³odzenia prêtów (metod¹ MES) z uwzglêdnieniem przemian
fazowych zachodz¹cych w trakcie tego procesu.
Dzia³anie opracowanych modu³ów i programów sprawdzono w oparciu o dane uzyskane z przeprowadzonych doœwiadczeñ dylatometrycznych. Po identyfikacji wspó³czynników modelu metod¹ analizy odwrotnej uzyskano
bardzo dobr¹ zgodnoœæ wyników obliczeñ z wynikami badañ dylatometrycznych, co pokazano na rysunku 3. Przeprowadzone doœwiadczenia i analiza wyników wskazuj¹
na zasadniczy wp³yw warunków pocz¹tkowych na koñcowy wynik identyfikacji i optymalizacji szukanych parametrów modelu opisuj¹cych przemiany. Model zosta³ w³¹czony do programu MES symuluj¹cego ch³odzenie prêtów po
przeróbce plastycznej. Wykonane zosta³y testy numeryczne dla czterech ró¿nych warunków ch³odzenia. Przeprowadzone testy wykaza³y dobr¹ skutecznoœæ modelu w zakresie przewidywania rozwoju mikrostruktury stali dla
ró¿nych, zmiennych prêdkoœci ch³odzenia.
LITERATURA
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2. Szeliga D., Pietrzyk M., Metal Forming Science and Practice,
A State-of-the-art Volume in Honour of Professor J.A. Schey’s
80th Birthday, ed., Lenard J.G., Elsevier, Amsterdam, 2002,
227-258.
3. Szeliga D., Gaw¹d J., Pietrzyk M., Comp. Meth. Appl. Mech. Engrg., 195, 2006, 6778-6798.
4. Pietrzyk M., Kuziak R., Mat. 2. Konf. ESAFORM, ed., Covas J.,
Guimaraes, 1999, 525-528.

Prace IM¯ 1 (2009)

Valeriy Pidvysotskyy, W³adys³aw Zalecki,
Ryszard Molenda, Roman Kuziak

Modelowanie rozwoju mikrostruktury
w procesie walcowania blach
Celem pracy by³o opracowanie makropoleceñ, umo¿liwiaj¹cych wykonywanie obliczeñ rozwoju mikrostruktury w procesie walcowania blach, z wykorzystaniem programu Microsoft Excel. Niniejsza praca jest kontynuacj¹
tematyki badawczej prowadzonej w Laboratorium Symulacji Procesów Technologicznych Instytutu, dotycz¹cej
rozwoju mikrostruktury. W ramach czêœci doœwiadczalnej wykonano szereg testów plastometrycznych oraz symulacji numerycznych w celu weryfikacji poprawnoœci
kodu przewidywania wielkoœci ziarna w procesie walcowania blach.

Modelling of microstructure evolution in sheet
rolling process
The purpose of the work was to develop macro commands to allow calculations of microstructure evolution
in sheet rolling process using Microsoft Excel. This work is
the continuation of subject matter of the research conducted by the Processes Simulation Laboratory of the Institute for Ferrous Metallurgy with regard to microstructure
evolution. In the experimental part, a number of plastometric tests and numerical simulations were carried out
in order to verify correctness of the code for grain size prediction in the sheet rolling process.

Wstêp
Do opracowania modelu przewidywania rozwoju mikrostruktury stali w procesach walcowania blach wykorzystywane s¹ badania pó³przemys³owe (laboratoryjne), symulacje fizyczne lub modelowanie numeryczne procesu za
pomoc¹ programów opartych na metodzie elementów skoñczonych (MES). Metody te s¹ czasoch³onne w przypadku
opracowywania nowej technologii lub wdra¿ania nowego
gatunku stali. Najbardziej efektywne, w tym przypadku s¹
programy specjalistyczne oparte na MES. W celu wykonania obliczeñ nale¿y okreœliæ warunki brzegowe i pocz¹tkowe. W wielu programach opartych na MES jest to pracoch³onna procedura. Istniej¹ alternatywne sposoby modelowania rozwoju mikrostruktury, w których odkszta³cenie jest rozpatrywane analitycznie u¿ywaj¹c równañ in¿ynierskich. W pracy [1] pokazano podejœcie, w którym s¹
wykorzystane mo¿liwoœci arkusza kalkulacyjnego programu MS Excel. W ramach pracy, ca³y program obliczenia
rozwoju mikrostruktury dla stali wêglowo-manganowej
zosta³ opracowany z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, w postaci makropoleceñ napisanych
w jêzyku Microsoft Visual Basic.
Materia³, zakres i metodyka badañ
Przedmiotem badañ w niniejszej pracy by³o: stal IF
i HCT600X. W pierwszym etapie opracowano arkusz, zawieraj¹cy makropolecenia z wprowadzonymi równaniami
opisuj¹cymi rozwój mikrostruktury. Kolejnym etapem badañ by³o przetestowanie arkusza na podstawie danych
opisanych w pracy M. Pietrzyka [2]. Na zakoñczenie pracy
przeprowadzono weryfikacjê arkusza wykorzystaniem
wynikówbadañ plastometrycznych wykonanych za pomoc¹ symulatora Gleeble 3800, mikrostrukturalnych i symulacji numerycznej wykorzystuj¹c komercyjny program
FORGE®2007.
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Wyniki i ich dyskusja
W celu przewidywania rozwoju mikrostruktury w arkuszu kalkulacyjnym Excel utworzono tablice z danymi procesu walcowania (patrz tablica 1).
Do tablicy wprowadzano podstawowe parametry walcowania (odleg³oœci pomiêdzy kolejnym walcem, wysokoœci
pocz¹tkowe i koñcowe pasma, prêdkoœæ liniowa walca
oraz œrednica walca) oraz zmiany temperatury. Po uruchomieniu makropolecenie procedura (program napisany
w Visual Basic w postaci makropolecenia) wczytuje para-
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metry procesu i przelicza na nastêpuj¹ce parametry odkszta³cenia:
e = b ln
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Tablica 1. Wprowadzenie parametrów walcowania
Table 1. Input of rolling parameters

Tablica. 2 Wyniki obliczeñ rozwoju mikrostruktury
Table 2. Results of the calculation of microstructure evolution

Tablica 3. Równania opisuj¹ce rozwój mikrostruktury dla stali wêglowo-manganowej
Table 3. Equations describing microstructure development for carbon-manganese steel
Parametr
Odkszta³cenie krytyczne dla rozpoczêcia rekrystalizacji dynamicznej
U³amek materia³u zrekrystalizowanego dynamicznie
Wielkoœæ dynamicznie zrekrystalizowanego ziarna Sellars i Whiteman
Okres po³ówkowy rekrystalizacji statycznej Roberts i in.
Czas do zajœcia rekrystalizacji statycznej Roberts i in.
Wielkoœæ statycznie zrekrystalizowanego ziarna Sellars i Whiteman

Rozrost ziarna po rekrystalizacji Roberts i in.

Równanie
ec= 0,00343D0,5Z0,15
4
é
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c = 1 - expê -2,996 ç
÷ ú
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æ 320000 ö
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÷
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é log(Z / 8,5 × 10 9 )ù
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ú
0,067
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D(t)2 = Dr2 + t × 10 6, 6 - 6200/ T
D(t)2 = Dr2 + t × 10 8,1 - 9000/ T

2/ 3

D 0, 5e-1

dla t < 20 s
dla t > 20 s

(2)
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Tablica 4. Porównanie zmierzonej i obliczonej wielkoœci ziarna przeprowadzonych doœwiadczeñ
Table 4. Comparison of measured and calculated grain size in completed experiments
Schemat
Wielkoœæ ziarna
D [mm]
(œr. ciêciwa)

1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

23,3

12,7

13,7

11,1

33,1

24,3

27,6

13,9

13,4

Excel

22,9

20,8

18,7

14,8

32,5

17,3

17,8

15,6

16,0

Forge

–

–

–

11,5

32,0

15,1

22,6

11,5

20,5

zmierzona
obliczona

W oparciu o parametry odkszta³cenia i przerwy czasowe pomiêdzy przepustami okreœlane s¹ mo¿liwoœci wystêpowania rekrystalizacji dynamicznej, statycznej i metadynamicznej oraz rozrostu ziarna. Wyniki obliczeñ zapisywane s¹ do kolejnej tablicy (patrz tablica 2) wraz ze
zmianami wielkoœci ziarna w kolejnych przepustach procesu walcowania.
W pierwszym etapie pracy zosta³ wprowadzony model
rozwoju mikrostruktury dla stali wêglowo manganowej
(tablica 3).
W nastêpnych etapach rozwoju arkusza kalkulacyjnego
zosta³y dodane kolejne modele, pozwalaj¹ce przewidywaæ
rozwój mikrostruktury dla innych gatunków stali.
Koñcowym etapem pracy by³a weryfikacja poprawnoœci
przewidywania i przydatnoœci wyników. Weryfikacja poprawnoœci dzia³ania procedury zosta³a przeprowadzona
na dwóch testach. W pierwszym teœcie weryfikacjê wykonano w oparciu o wyniki przewidywania rozwoju mikrostruktury dla stali IF (u¿ywaj¹c model rozwoju mikrostruktury dla wêglowo-manganowych stali) podanych
w ramach pracy [2]. Podczas analizowania uzyskanych
wyników stwierdzono du¿¹ zgodnoœæ w przewidywaniu
wielkoœci ziarna dla wybranych gniotów. W drugim teœcie
zweryfikowano obliczenia rozwoju mikrostruktury dla stali HCT600X podczas odkszta³cenia jej w próbie p³askiego
stanu odkszta³cenia. Model rozwoju mikrostruktury dla
stali HCT600X zosta³ opracowany w pracy [3].
Próbki o wymiarach 15×20×35 mm poddane trzem odkszta³ceniom w prowadzonych doœwiadczeniach, modeluj¹c tym samym proces walcowania w trzech przepustach. Dodatkowo badano wp³yw temperatury koñca odkszta³cenia (spadek temperatury dla pierwszej przerwy
wynosi³ 30 °C, a dla drugiej 20 °C) na uzyskiwane wielkoœci
ziarna by³ego austenitu. Temperatura pierwszego odkszta³cenia wynosi³a: 1200, 1150, 1100 i 1000 °C. Dla ostatniego przepustu wykonano bardziej szczegó³owy cykl badañ okreœlaj¹cy wp³yw odkszta³cenia na rozwój mikrostruktury. Wykonano obliczenia u¿ywaj¹c opracowany arkusz z procedur¹ w MS Visual Basic oraz komercyjnego
programu FORGE2007 z zaimportowanym modelem rozwoju mikrostruktury. Wyniki obliczeñ podano w tablicy 4.
Obliczenia za pomoc¹ programu Forge i z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego w programie MS Excel daj¹
ró¿ne wyniki. Dla czêœci doœwiadczeñ lepsze wyniki daje
arkusz kalkulacyjny. Wystêpuj¹ce ró¿nice wynikaj¹ ze
specyfiki próby spêczania w p³askim stanie odkszta³cenia,
a tak¿e z niedok³adnego odzwierciedlenia rzeczywistego
przebiegu doœwiadczenia plastometrycznego i b³êdów numerycznego dopasowania do danych doœwiadczalnych. Ze
wzglêdu na kszta³t próbki i odkszta³cenie kowad³ami w
próbce powstaje du¿y gradient odkszta³cenia, prêdkoœci
odkszta³cenia i temperatury (rys. 1). Do obliczeñ w arkuszu kalkulacyjnym brana jest œrednia wartoœæ odkszta³cenia i prêdkoœci odkszta³cenia, co powoduje zani¿enie parametrów odkszta³cenia, a tym samym istotnie wp³ywa na
wyniki. W obydwu podejœciach trudno jest odzwierciedliæ
rzeczywisty przebieg temperatury, poniewa¿ w trakcie od-

kszta³cenia w próbie plastometrycznej zachodzi podgrzewanie materia³u w dowolnym momencie, temperatura kowade³ w czasie jest zmienna (jest to utrudnieniem dla symulacji numerycznej w programie Forge). Natomiast program Forge lepiej odzwierciedla niejednorodny rozk³ad
wszystkich parametrów, dlatego uzyskane wyniki obliczeñ za pomoc¹ programu Forge dla danej próby s¹ bardziej zbli¿one do pomiarowych.
a)

b)

c)

Rys. 1. Rozk³ad pola odkszta³cenia (a), odkszta³cenie przeniesione w wyniku nie pe³nej rekrystalizacji (b) i prêdkoœci
odkszta³cenia (c), uzyskiwane w wyniku obliczenia 1/8
próby
Fig. 1. Distribution of deformation field (a) deformation
transferred as a result of incomplete recrystallisation (b)
and strain rate (c) obtained as a result of calculation of
1/8 sample
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Wnioski / Podsumowanie
W ramach niniejszej pracy opracowano narzêdzie
(skrypt w programie Excel i oparty na skrypcie program
„Evolucja mikrostruktury”) pozwalaj¹ce w ³atwy sposób
przewidywaæ rozwój mikrostruktury dla procesu walcowania blach na gor¹co, bez wykorzystania specjalistycznego programu wykorzystuj¹cego metodê elementów
skoñczonych.
Kod obliczeniowy zosta³ zweryfikowany poprzez porównanie z wynikami wczeœniejszych obliczeñ rozwoju mikrostruktury, badaniami plastometrycznymi oraz z wynikami
modelowania numerycznego. Uzyskane wyniki pracy s¹
zadawalaj¹ce.
Planuje siê dalszy rozwój arkusza Excel w nastêpuj¹cych kierunkach:
– obliczenie zmiany temperatury
– obliczenie parametrów si³owych
LITERATURA
1. Gorni A.A.:Microstructural Evolution during Hot Strip Rolling
of C-Mn Steels, (Ÿród³o internet).
2. Pietrzyk M. i inni: Okreœlenie za pomoc¹ obliczeñ numerycznych wp³ywu schematu walcowania na rozk³ad parametrów
odkszta³cenia w procesie walcowania wstêpnego blach ze stali
IF, Kraków, 2004.
3. Kuziak R. i inni: Opracowanie hybrydowego systemu komputerowego projektowania technologii walcowania blach taœmowych w nowej Walcowni Gor¹cej w Mittal Steel Poland, lipiec,
2008.
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Wojciech Burian, Wac³aw Wittchen *)

Opracowanie pó³przemys³owej
technologii ch³odzenia natryskowego,
w oparciu o symulacje laboratoryjne
i próby przemys³owe w celu
ograniczenia pêkniêæ powierzchniowych
na wlewkach COS
Celem pracy by³o okreœlenie mo¿liwoœci uzyskania
zmodyfikowanej strukturalnie warstwy przypowierzchniowej o odpowiednich w³aœciwoœciach plastycznych na
skutek dodatkowego ch³odzenia wlewków ci¹g³ych podczas ich odlewania przed klatk¹ odginaj¹c¹ oraz opracowanie wytycznych do technologii ch³odzenia wlewków po
wyjœciu z pierwszej klatki odginaj¹cej. Na podstawie
prób przemys³owych, symulacji numerycznych i prób laboratoryjnych ch³odzenia natryskowego opracowano
pó³przemys³ow¹ technologiê dodatkowego ch³odzenia
podczas ci¹g³ego odlewania przed odginaniem pasma w
zakresie: rodzaju dysz ch³odz¹cych, liczby dysz ch³odz¹cych, parametrów mediów ch³odz¹cych, odleg³oœci dysz
od œcian wlewka dla wytypowanego gatunku stali i parametrów odlewania. Istotnym elementem technologii
ch³odzenia jest uzyskanie zmodyfikowanej mikrostrukturalnie warstwy o odpowiedniej gruboœci na obwodzie
wlewka. W wyniku realizacji pracy opracowano konstrukcjê prototypu urz¹dzenia do ch³odzenia wlewków
ci¹g³ych przed odginaniem pasma oraz koncepcjê urz¹-

*) Konsultacje: prof. dr in¿. B. Hoderny i mgr in¿. J. Paszta w zakresie technologii ch³odzenia natryskowego i przeprowadzenia prób
przemys³owych oraz in¿. K. Kuc w zakresie konstrukcji prototypu
urz¹dzenia do ch³odzenia natryskowego
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dzenia do dodatkowego ch³odzenia wlewków pomiêdzy
klatkami odginaj¹co-prostuj¹cymi II i III. Umiejscowienie dodatkowego ch³odzenia w tym miejscu stwarza mo¿liwoœci uzyskania warstwy o zmodyfikowanej mikrostrukturze o znacznie wiêkszej gruboœci w porównaniu do
mo¿liwoœci uk³adu zainstalowanego przed odginaniem.

Development of semi-industrial technology
for spray cooling, based on laboratory
simulations and industrial tests, to limit surface
cracks on cast strands
The purpose of the work was to determine the possibilities of obtaining the structurally modified surface layer
with relevant plastic properties as a result of extra
cooling of cast strands during casting upstream of the
unbending stand and to develop the guidelines on technology for cooling strands upon leaving the first unbending
stand. Based on the industrial tests, numerical simulations and laboratory tests of spray cooling the semi-industrial technology for extra cooling during the continuous
casting before band deflection was developed with regard
to: type of cooling nozzles, number of cooling nozzles, parameters of cooling media, distance of nozzles from ingot
walls for specific steel grade, and casting parameters. The
essential element of the cooling technology is to obtain the
microstructurally modified layer with relevant thickness
at strand circumference. As a result of the work the prototype construction of equipment for cooling of continuous
strands before band deflection and the concept of equipment for extra cooling of strands between the deflecting-straightening stands II and III was developed. Locating the extra cooling at this point creates the possibilities
to obtain a layer with modified microstructure and much
higher thickness as compared to that provided by the system installed before deflection.

Wstêp
Jakoœæ powierzchni wyrobów walcowanych na gor¹co
w znacznym stopniu jest uzale¿niona od w³aœciwoœci oraz
jakoœci wsadu w postaci wlewków ci¹g³ych. W szczególnoœci warstwa przypowierzchniowa wlewków nie powinna
zawieraæ wad w postaci pêkniêæ lub mikropêkniêæ oraz powinna charakteryzowaæ siê drobnoziarnist¹ i jednorodn¹
mikrostruktur¹ o ograniczonej iloœci wydzieleñ zapewniaj¹c¹ wymagan¹ plastycznoœæ stali. Jednym ze sposobów podwy¿szenia plastycznoœci warstwy przypowierzchniowej wlewków jest rozdrobnienie i zmiana morfologii kolumnowych ziarn by³ego austenitu na równoosiowe.
Modyfikacjê mikrostruktury warstwy przypowierzchniowej wlewków ci¹g³ych mo¿na zrealizowaæ przez zastosowanie dodatkowego ch³odzenia z odpowiedni¹ intensywnoœci¹ w zale¿noœci od miejsca usytuowania uk³adu
ch³odz¹cego. Poni¿ej przedstawiono mo¿liwe dwa warianty (I i II) technologii dodatkowego ch³odzenia wlewków
ci¹g³ych w trakcie odlewania.
Technologia I. Ch³odzenie powierzchniowe wlewków
ci¹g³ych przed klatk¹ ci¹gn¹co-prostuj¹c¹ [1-3]

Ma ono na celu modyfikacjê struktury przed operacj¹
prostowania wlewka, a jej istota polega na przeprowadzeniu w warstwie przypowierzchniowej wlewka przemiany
g®a przez sch³odzenie poni¿ej temperatury Ar1 i nastêpnie na spowodowaniu nagrzania tej warstwy ciep³em wnêtrza wlewka powy¿ej temperatury przemiany odwrotnej
a®g (Ac3). Celem tego ch³odzenia jest zmniejszenie mo¿liwoœci zarodkowania i rozprzestrzeniania siê pêkniêæ powierzchniowych i podpowierzchniowych w warunkach naprê¿eñ mechanicznych wywo³anych odginaniem pasma.
Dodatkowe ch³odzenie przed odginaniem wlewka nale¿y
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przeprowadziæ w ten sposób, aby zapewniæ powtórne nagrzanie warstwy powierzchniowej do temperatury wymaganej dla danego gatunku stali w trakcie odginania.
Technologia II. Ch³odzenie powierzchniowe wlewków
ci¹g³ych po wyjœciu ze strefy odginania [4, 5]

Podobnie jak typ I, ma na celu modyfikacjê mikrostruktury w warstwie przypowierzchniowej wlewka na skutek
gwa³townego sch³odzenia z temperatury trwa³oœci austenitu i uzyskania przemiany austenitu w struktury martenzytyczne, bainityczne i/lub ferrytyczne. W przypadku stosowania II-go sposobu ch³odzenia ponowna przemiana
w austenit nastêpuje podczas nagrzewania lub dogrzewania wlewków w piecu do walcowania lub kucia. Uk³ad ch³odz¹cy w tym przypadku mo¿e byæ umiejscowiony przed
palnikiem tn¹cym wlewek ci¹g³y na odcinki lub po palnikach i wówczas ch³odzeniu poddawane s¹ odcinki wlewka
przed dogrzewaniem do walcowania. Technologia typu II
zosta³a wprowadzona na skalê przemys³ow¹ i jest stosowana przez firmê Danieli.
Zrealizowana praca dotyczy g³ównie pierwszego sposobu sch³adzania i mia³a na celu okreœlenie mo¿liwoœci uzyskania zmodyfikowanej strukturalnie warstwy przypowierzchniowej o odpowiednich w³aœciwoœciach plastycznych przed klatk¹ odginaj¹c¹ oraz opracowanie wstêpnych wytycznych do technologii ch³odzenia wlewków po
wyjœciu z pierwszej klatki prostuj¹cej.
Zakres badañ i eksperymentów
Zakres pracy obejmowa³:
– symulacje numeryczne ci¹g³ego odlewania z zastosowaniem ró¿nych parametrów dodatkowego ch³odzenia za
pomoc¹ prototypu urz¹dzenia do sch³adzania powierzchni wlewka,
– symulacje fizyczne ch³odzenia w warunkach laboratoryjnych z zastosowaniem dysz wytypowanych do prób w
warunkach przemys³owych,
– opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej urz¹dzenia
do sch³adzania powierzchni wlewka w warunkach przemys³owych i wykonanie zmodyfikowanego prototypu
urz¹dzenia w celu przeprowadzenia prób przemys³owych,
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– przeprowadzenie przemys³owych prób sch³adzania powierzchni wlewków 320×270 mm przed prostowaniem
pasma na jednej ¿yle urz¹dzenia COS (technologia typu I),
– badania strukturalne wlewków weryfikuj¹ce skutecznoœæ zastosowanego dodatkowego ch³odzenia i badania
jakoœci powierzchni wlewków,
– opracowanie wstêpnych za³o¿eñ dla uk³adu dodatkowego ch³odzenia wlewków ci¹g³ych podczas odlewania po
wyjœciu pasma z II klatki ci¹gn¹co-prostuj¹cej (technologia typu II).
Wyniki badañ i ich dyskusja
Symulacje numeryczne ch³odzenia natryskowego przeprowadzono z zastosowaniem programu CalcoSoft 2D.
Warunki brzegowe do symulacji numerycznych stanowi³y
dane z prób laboratoryjnych ch³odzenia natryskowego,
wyniki pomiarów temperatury powierzchni pasma podczas odlewania oraz dane z próby ch³odzenia natryskowego w warunkach przemys³owych. Pierwsz¹ próbê ch³odzenia w warunkach przemys³owych przeprowadzono w ramach pracy [6], która zawiera szczegó³owy opis dzia³ania
prototypu urz¹dzenia do sch³adzania powierzchniowego,
rodzaj zastosowanych dysz ch³odz¹cych i schemat rozmieszczenia dysz wzglêdem poszczególnych œcian wlewka.
Symulacje numeryczne przeprowadzono przy za³o¿eniu
liczby dysz ch³odz¹cych górn¹ œcianê wlewka 5, 6 i 7, a pozosta³e œciany odpowiednio 4, 5 i 6 oraz dla dwóch prêdkoœci odlewania: standardowo stosowanej dla gatunku stali
bêd¹cego przedmiotem badañ wynosz¹cej ok. 0,65 m/min
oraz dla prêdkoœci obni¿onej do 0,50 m/min. Przyk³adowe
wyniki symulacji numerycznych i analizy otrzymanych
wyników przedstawiono na rys. 1. Szczegó³owej analizie
poddano wyniki symulacji dotycz¹ce górnej œciany wlewka. W tablicy 1 podano gruboœæ warstwy o zmodyfikowanej
mikrostrukturze okreœlon¹ na podstawie symulacji numerycznych, wyznaczon¹ z profilu zmian temperatury na
przekroju poprzecznym wlewka. Gruboœæ warstwy o zmodyfikowanej mikrostrukturze wyznaczono dla obszaru,
dla którego temperatura spad³a poni¿ej 600°C.

Rys. 1. Zmiany temperatury wyznaczone dla punktów na przekroju poprzecznym pasma na podstawie symulacji numerycznej
przeprowadzonej z wykorzystaniem programu Calcosoft 2D. Ci¹g³e odlewanie z zastosowaniem dodatkowego uk³adu ch³odzenia
przed odginaniem pasma. Liczba dysz ch³odz¹cych: 5 – œciana górna, 4 – pozosta³e œciany, prêdkoœæ odlewania 0,50 m/min
Fig. 1. Changes in temperature determined for points at band cross-section based on numerical simulation carried out using
Calcosoft 2D program. Continuous casting using extra cooling system before band deflection. Number of cooling nozzles:
5-upper wall, 4-other walls, casting rate 0.50 m/min
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Tablica 1. Gruboœæ warstwy o zmodyfikowanej
mikrostrukturze okreœlona dla œciany górnej wlewka
na podstawie symulacji numerycznych
Table 1. Thickness of layer with modified microstructure
determined for upper wall of the strand based on numerical simulations

Lp.

Liczba
dysz

Prêdkoœæ
odlewania,
m/min

Gruboœæ
warstwy*,
mm

1

5

0,65

4

2

5

0,50

8

3

6

0,65

5,2

4

6

0,50

9

5

7

0,65

6

* gruboœæ warstwy, w której temperatura na koñcu strefy
ch³odzenia spad³a poni¿ej 600°C

Przemys³owa próba dodatkowego ch³odzenia
wlewków ci¹g³ych z zastosowaniem wstêpnie
zmodyfikowanego uk³adu ch³odz¹cego
Próbê przeprowadzono z zastosowaniem urz¹dzenia do
ch³odzenia po wstêpnej modyfikacji uk³adu doprowadzaj¹cego media ch³odz¹ce podczas odlewania wlewków
ci¹g³ych 320x270 mm (gat. stali 8620RH), umieszczonego
za stref¹ ch³odzenia wtórnego a przed zespo³em klatek
ci¹gn¹co-prostuj¹cych. Sk³ad chemiczny materia³u badañ
przedstawiono w tablicy 2.
Podczas próby monitorowano temperaturê powierzchni
wlewków ci¹g³ych za pomoc¹ kamery termowizyjnej przed
miejscem usytuowania dodatkowego uk³adu ch³odz¹cego,
w miejscu ch³odzenia oraz w I klatce ci¹gn¹co-prostuj¹cej.
Pomiary temperatury wlewków w trakcie dodatkowego
ch³odzenia wykaza³y, ¿e temperatura powierzchni wlewków w trakcie odginania w I klatce ci¹gn¹co-prostuj¹cej
nie obni¿y³a siê poni¿ej wartoœci krytycznej.
Miernikiem skutecznoœci zastosowanego dodatkowego
ch³odzenia jest gruboœæ warstwy, w której nast¹pi³a przemiana struktury oraz jej jakoœæ i równomiernoœæ gruboœci
na obwodzie wlewka. W wyniku zastosowania ch³odzenia
uzyskano modyfikacjê mikrostruktury podpowierzchniowej warstwy wlewka. Zmodyfikowana strukturalnie warstwa wlewka nie zawiera³a pêkniêæ i mikropêkniêæ. Mikrostruktura zmodyfikowana po och³odzeniu do temperatury
otoczenia sk³ada³a siê z równoosiowych ziarn ferrytu i
perlitu i nie zawiera³a wyd³u¿onych, kolumnowych granic
ziarn by³ego austenitu z wydzielon¹ warstw¹ ferrytu. Granice kolumnowych ziarn by³ego austenitu z wydzielon¹
warstw¹ ferrytu s¹ miejscami zarodkowania i ³atwej propagacji pêkniêæ, zw³aszcza kiedy te granice os³abione s¹
wydzieleniami azotków i/lub siarczków. Stwierdzono nie-
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równomiern¹ gruboœæ zarówno na d³ugoœci poszczególnych œcian jak i na poszczególnych œcianach.
Przemys³owa próba dodatkowego ch³odzenia
wlewków ci¹g³ych z zastosowaniem
zmodyfikowanego prototypu urz¹dzenia
w celu zwiêkszenia intensywnoœci ch³odzenia
Próbê przemys³ow¹ ch³odzenia natryskowego wlewków
ci¹g³ych przeprowadzono po zmodyfikowaniu prototypu
urz¹dzenia do sch³adzania wykorzystywanego w dotychczas wykonanych próbach. W ramach modyfikacji zosta³a
zwiêkszona liczba dysz ch³odz¹cych poszczególne œciany
wlewka. Próby wykonano na d³ugoœci pasma odpowiadaj¹cej szeœciu wlewkom o przekroju 320×270 mm ze stali
w gatunku 8620RH podczas odlewania sekwencji dwuwytopowej. Trzy wlewki poddano dodatkowemu och³odzeniu
przy standardowej prêdkoœci odlewania równej ok.
0,70 m/min.
Przeprowadzono równie¿ eksperyment maj¹cy na celu
okreœlenie mo¿liwoœci maksymalnej intensywnoœci ch³odzenia z zastosowaniem prototypu urz¹dzenia w celu jego
ewentualnego zastosowania w technologii typu II za klatk¹
ci¹gn¹co-prostuj¹c¹. Próbê przeprowadzono dla trzech
wlewków przy identycznych parametrach mediów ch³odz¹cych jak dla poprzednich wlewków. Podczas próby
zmniejszono prêdkoœæ odlewania do 0,5 m/min w celu
wyd³u¿enia czasu ch³odzenia (zintensyfikowania ch³odzenia). Temperatura powierzchni ch³odzonego pasma podczas prób by³a monitorowana z wykorzystaniem kamery
termowizyjnej, co pozwoli³o zapewniæ bezpieczn¹ pracê
klatek ci¹gn¹co-prostuj¹cych. Temperatura powierzchni
wlewka podczas odginania w klatce nr 1 nie obni¿y³a siê
podczas dodatkowego ch³odzenia poni¿ej krytycznej wartoœci osi¹gaj¹c minimaln¹ wartoœæ ok. 900°C. Do badañ pobrano odcinki wlewka o d³ugoœci ok. 100 mm z obszaru intensywnego ch³odzenia. Badania skutecznoœci zastosowanego ch³odzenia dodatkowego przed odginaniem przeprowadzono na próbkach z wlewków ci¹g³ych w stanie po odlaniu.
Sk³ad chemiczny stali wytypowanej do prób przemys³owych dodatkowego ch³odzenia z zastosowaniem zmodyfikowanego uk³adu ch³odz¹cego przedstawiono w tablicy 3.
Próba ch³odzenia podczas odlewania z prêdkoœci¹
0,70 m/min – wyniki badañ
Na podstawie analizy mikrostruktury stwierdzono, ¿e
maksymalna gruboœæ warstwy o zmodyfikowanej mikrostrukturze wystêpowa³a dla œciany górnej wlewka. Dla pozosta³ych œcian wlewka gruboœæ ta by³a ma³a – poni¿ej
1 mm lub w ogóle nie wystêpowa³a. Badania jakoœci przypowierzchniowej warstwy wlewków wykaza³y brak wad

Tablica 2. Sk³ad chemiczny materia³u badañ wytypowanego do pierwszej próby przemys³owej, analiza wytopowa (% masowe)
Table 2. Chemical composition of material for examinations, designated for the first industrial test, ladle chemical analysis
(mass %)
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Alc

Alr

Ti

N

Sn

0,19

0,80

0,23

0,010

0,015

0,49

0,46

0,19

0,14

0,028

0,023

0,006

0,0125

0,012

Tablica 3. Sk³ad chemiczny materia³u badañ wytypowanego do drugiej próby przemys³owej, analiza wytopowa (% masowe)
Table 3. Chemical composition of material for examinations, designated for the second industrial test, ladle chemical
analysis (mass %)
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Alc

Alr

Ti

Sn

N

0,20

0,79

0,23

0,008

0,018

0,48

0,53

0,19

0,21

0,024

0,021

0,003

0,015

0,0114
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powierzchniowych w postaci mikropêkniêæ. Uzyskana
gruboœæ warstwy o zmodyfikowanej mikrostrukturze dl
œciany górnej wlewka jest wystarczaj¹ca dla unikniêcia
powstawania mikropêkniêæ wywo³anych odginaniem
pasma.

Prace IM¯ 1 (2009)

Próba ch³odzenia podczas odlewania z prêdkoœci¹
0,50 m/min – wyniki badañ
Na rys. 2 i 3 zamieszczono wyniki badañ mikrostruktury
warstwy przypowierzchniowej wlewków ci¹g³ych poddanych dodatkowemu ch³odzeniu przed odginaniem podczas
odlewania z prêdkoœci¹ obni¿on¹ do ok. 0,50 m/min. Maksymaln¹ gruboœæ warstwy o zmodyfikowanej mikrostrukturze uzyskano dla œciany górnej wlewka. Dla œcian bocznych wlewka uzyskano gruboœæ warstwy poni¿ej 1 mm.
W przypadku œciany górnej i dolnej zmodyfikowana warstwa posiada wystarczaj¹c¹ gruboœæ i odpowiednie cechy
mikrostrukturalne, aby zapobiec powstawaniu mikropêkniêæ podczas odginania wlewka.
Propozycja uk³adu ch³odzenia w obszarze pomiêdzy
klatkami ci¹gn¹co-prostuj¹cymi nr II i III
(technologia typu II)

Rys. 2. Makrostruktura warstwy przypowierzchniowej wlewka ci¹g³ego w obszarze œciany górnej po zastosowaniu dodatkowego ch³odzenia
Fig. 2. Macrostructure of continuous strand surface layer
within the area of upper wall upon application of extra
cooling

Na podstawie symulacji numerycznych i wyników badañ
dotycz¹cych ch³odzenia przed odginaniem pasma w I klatce ci¹gn¹co-prostuj¹cej podczas odlewania, zaproponowano wstêpne za³o¿enia do operacji dodatkowego intensywnego ch³odzenia wlewków pomiêdzy II i III klatk¹ prostuj¹c¹. Wytypowano rodzaj dysz wodnych o odpowiedniej
wydajnoœci. W celu wyznaczenia liczby dysz wykonano obliczenia z zastosowaniem programu SprayCool zak³adaj¹c, ¿e podczas ch³odzenia temperatura w warstwie
przypowierzchniowej wlewka o gruboœci 15 mm obni¿y siê
do ok. 200°C. Dane do obliczeñ z zastosowaniem programu
SprayCool stanowi³y: format wlewka, temperatura rozpoczêcia ch³odzenia, prêdkoœæ odlewania, odleg³oœci dysz od
powierzchni ch³odzonych, intensywnoœæ ch³odzenia dla
jednej dyszy w l/m2s i odleg³oœæ pomiêdzy dyszami. Na podstawie obliczeñ okreœlono m.in. liczbê dysz dla ka¿dej œciany wlewka. Za³o¿enia do opracowania konstrukcji nowego
urz¹dzenia do ch³odzenia uwzglêdniaj¹ przemys³owe warunki techniczne i konstrukcyjne oraz zapewniaj¹ równomierne ch³odzenie poszczególnych powierzchni wlewka
ci¹g³ego. Wykonanie nowego urz¹dzenia powinno byæ poprzedzone szczegó³ow¹ analiz¹ wad powierzchniowych
prêtów w celu okreœlenia wszystkich przyczyn ich powstawania. Dotychczasowe badania wykaza³y, ¿e jedn¹ z przyczyn powstawania wad powierzchniowych prêtów ze stali
w gatunku 8620RH jest niska plastycznoœæ wlewków
ci¹g³ych, wynikaj¹ca z cech mikrostrukturalnych tego gatunku w warstwie powierzchniowej wlewków ci¹g³ych.
Podsumowanie

Rys. 3. Mikrostruktura w obszarze zmodyfikowanym na skutek dodatkowego ch³odzenia w obszarze œciany górnej
Fig. 3. Microstructure within the area modified as a result
of extra cooling within the area of upper wall

Na podstawie prób przemys³owych, symulacji numerycznych i prób laboratoryjnych ch³odzenia natryskowego
opracowano pó³przemys³ow¹ technologiê dodatkowego
ch³odzenia podczas ci¹g³ego odlewania przed odginaniem
pasma (technologia typu I) w zakresie: rodzaju dysz
ch³odz¹cych, liczby dysz ch³odz¹cych, parametrów mediów ch³odz¹cych, odleg³oœci dysz od œcian wlewka dla wytypowanego gatunku stali i parametrów odlewania. Istotnym elementem technologii ch³odzenia jest uzyskanie
zmodyfikowanej mikrostrukturalnie warstwy o odpowiedniej i równej gruboœci na obwodzie wlewka.
Opracowany w wyniku realizacji niniejszej pracy uk³ad
ch³odz¹cy wlewków ci¹g³ych przed odginaniem pasma
umo¿liwia modyfikacjê mikrostruktury w warstwie przypowierzchniowej na g³êbokoœci kilku mm dla prêdkoœci odlewania 0,70 m/min. Dla prêdkoœci odlewania 0,50 m/min
uzyskano warstwê o zmodyfikowanej mikrostrukturze
o gruboœci powy¿ej 10 mm. W obydwu przypadkach warstwa by³a nierównomierna na obwodzie wlewka, a miej-
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scowo nie wystêpowa³a. Stwierdzono, ¿e prawid³owo
ch³odzon¹ powierzchni¹ by³a jedynie œciana górna
wlewka.
Na powierzchniach wlewków ci¹g³ych poddanych dodatkowemu ch³odzeniu przed odginaniem (technologia typu I)
nie stwierdzono wad powierzchniowych, ale wlewki charakteryzowa³y siê nisk¹ plastycznoœci¹ warstwy przypowierzchniowej wynikaj¹c¹ z jej cech mikrostrukturalnych
w obszarach, w których nie wyst¹pi³a modyfikacja mikrostruktury lub warstwa zmodyfikowana nie mia³a odpowiedniej gruboœci.
Opracowano koncepcjê urz¹dzenia do dodatkowego
ch³odzenia pomiêdzy klatkami ci¹gn¹co-prostuj¹cymi II
i III (technologia typu II). Umiejscowienie dodatkowego
ch³odzenia w tym miejscu stwarza mo¿liwoœci uzyskania
warstwy o zmodyfikowanej mikrostrukturze o znacznie
wiêkszej gruboœci w porównaniu do mo¿liwoœci uk³adu
dzia³aj¹cego przed odginaniem.
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Opracowanie podstaw technologii
obróbki cieplnej blach grubych
konstrukcyjnych i odpornych
na œcieranie metod¹ ch³odzenia
natryskowego bezpoœrednio
po walcowaniu na gor¹co
Celem pracy by³o opracowanie podstaw technologii obróbki cieplnej blach grubych metod¹ ch³odzenia natryskowego i przygotowanie wniosku na projekt celowy dotycz¹cy bezpoœredniego hartowania i przyspieszonego
ch³odzenia blach po walcowaniu na gor¹co w warunkach
przemys³owych. Wykonano badania struktury i w³aœciwoœci mechanicznych blach w stanie wyjœciowym (dostarczonym do badañ), charakterystyki przemian fazowych przy ch³odzeniu ci¹g³ym (wykresy CTPc) oraz laboratoryjne próby ch³odzenia natryskowego blach za pomoc¹ dysz wodnych i wodno-powietrznych. Za pomoc¹
komputerowego programu CalcoSoft obliczono rozk³ady
temperatur na przekroju poprzecznym hartowanego odcinka blachy i wartoœci wspó³czynnika przejmowania
ciep³a stali trudnoœcieralnej. Za pomoc¹ dylatometru od-
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kszta³ceniowego DIL 805 wykonano symulacje fizyczne
obróbki cieplno-plastycznej stali konstrukcyjnej niskowêglowej. W wyniku ch³odzenia natryskowego za pomoc¹ dysz wodnych i dysz wodno-powietrznych uzyskano martenzytyczn¹ strukturê próbek ze stali trudnoœcieralnej o twardoœci spe³niaj¹cej wymagania dla blach
ch³odzonych w prasie hartowniczej. W wyniku symulacji
obróbki cieplno-plastycznej stali niskowêglowej konstrukcyjnej stwierdzono, ¿e odkszta³cenie realizowane
przy temperaturze 850oC zachodzi jeszcze w fazie austenitycznej, a odkszta³cenie realizowane przy ni¿szej temperaturze (800–700oC) zachodzi ju¿ w zakresie dwufazowym
austenityczno-ferrytycznym.

Development of bases of technology for heat
treatment of abrasion-resistant constructional
plates by spray cooling applied immediately
after hot rolling
The purpose of the work was to develop the bases of technology for heat treatment of plates by spray cooling and
prepare the application for the research project concerning direct quench hardening and accelerated plate cooling after hot rolling under the industrial conditions.
The examinations of the structure and mechanical properties of plates in initial state (as delivered for examinations), characteristics of phase transformations at continuous cooling (CTPc diagrams) and laboratory tests of
spray cooling of plates using water and water-air nozzles
were carried out. Using CalcoSoft computer software, the
temperature distributions on cross-section of the plate
segment being quench hardened and the value of thermal
conductivity of hard-abrasive steel were calculated.
Using DIL 805 deformation dilatometer, physical simulations of thermoplastic treatment of low-carbon constructional steel were carried out. As a result of spray cooling
using water and water-air nozzles the martensitic structure of hard-abrasive steel samples with hardness meeting the requirements for plates cooled in the quenching
press were obtained. As a result of thermoplastic treatment simulation of low-carbon constructional steel it was
found that deformation at 850°C took place still in the austenitic phase, while deformation at low temperature
(800–700°C) took place already in the two-phase austenitic-ferritic phase.

Wstêp
Szybki rozwój zapotrzebowania na wyroby stalowe
w œwiecie i w Polsce w coraz wiêkszym stopniu dotyczy wyrobów o wysokich parametrach u¿ytkowych. W asortymencie blach grubych trudnoœcieralnych, do kategorii
o najwy¿szej odpornoœci na œcieranie nale¿¹ blachy
o twardoœci z zakresu 400–550 HB. Przy wysokiej twardoœci blachy do okreœlonych zastosowañ powinny charakteryzowaæ siê jednoczeœnie dobr¹ plastycznoœci¹, udarnoœci¹ i spawalnoœci¹. Blachy o takich w³aœciwoœciach wytwarzane s¹ z zastosowaniem procesu ulepszania cieplnego, sk³adaj¹cego siê z austenityzowania, hartowania
w prasie i nastêpuj¹cego po nim odpuszczania niskotemperaturowego. W celu obni¿enia kosztów wytwarzania
i zmniejszenia energoch³onnoœci procesu, opracowywane
s¹ technologie obróbki cieplnej eliminuj¹ce niektóre operacje tradycyjnego procesu. Najbardziej zintegrowan¹
technologi¹ wytwarzania blach grubych trudnoœcieralnych jest hartowanie bezpoœrednio po walcowaniu bez nastêpnego odpuszczania lub regulowane ch³odzenie za pomoc¹ dysz wodno-powietrznych. Jej zastosowanie jest
mo¿liwe w przypadku wyposa¿enia linii walcowniczej
w uk³ad ch³odzenia o wymaganych parametrach technologicznych, np. systemu MULPIC. Druga z modyfikacji trady-
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cyjnego procesu polega na austenityzowaniu i takim zaprojektowaniu parametrów ch³odzenia i sk³adów chemicznych stali, które pozwol¹ uzyskaæ wymagane w³aœciwoœci
blach bez stosowania odpuszczania po tej obróbce.
Celem pracy by³o opracowanie podstaw technologii obróbki cieplnej blach grubych metod¹ ch³odzenia natryskowego i przygotowanie wniosku na projekt celowy dotycz¹cy bezpoœredniego hartowania i przyspieszonego
ch³odzenia blach bezpoœrednio po walcowaniu na gor¹co
w warunkach przemys³owych.
W wyniku realizacji niniejszej pracy uzyskano wiedzê z
zakresu technologii bezpoœredniej obróbki cieplnej blach
w systemie MULPIC, która zostanie wykorzystana do
opracowania technologii przemys³owej.
Materia³, zakres i metodyka badañ
Do badañ wytypowano dwa gatunki stali ró¿ni¹ce siê
sk³adem chemicznym, obróbk¹ ciepln¹ i zastosowaniem:
– gatunek HCM 480 MILAR stosowany na blachy pancerne, reprezentuj¹cy stal przeznaczon¹ do bezpoœredniego hartowania,
– gatunek 500MC stosowany na blachy walcowane termomechanicznie, reprezentuj¹cy stal przeznaczon¹ do
bezpoœredniego przyspieszonego ch³odzeniem po walcowaniu z obróbk¹ cieplno-plastyczn¹. Materia³em do
badañ by³y odcinki blach o wymiarach 10×500×500
mm, 20×1000×1000 mm i 30×1000×1000 mm ze stali
pancernej HCM 480 MILAR i odcinki o wymiarach
30×300×400 mm ze stali konstrukcyjnej 500MC walcowanej termomechanicznie. Do prób ch³odzenia natryskowego na stanowisku laboratoryjnym IM¯ z blach
przygotowano odcinki o wymiarach 10×100×400 mm,
20×100×400 mm i 30×100×400 mm ze stali HCM 480
MILAR i odcinki o wymiarach 20×100×400 mm ze stali
500MC. Wymiary próbek dostosowano do wymiarów kolektorów z zainstalowanymi dyszami wodnymi i wodno-powietrznymi w urz¹dzeniu laboratoryjnym. Przed
wykonaniem prób ch³odzenia natryskowego wykonano
analizê kontroln¹ sk³adu chemicznego stali i badania
w³aœciwoœci mechanicznych próbek blach w stanie wyjœciowym (przed ch³odzeniem natryskowym).
Zakres badañ obejmowa³:
– analizê kontroln¹ sk³adu chemicznego materia³u badañ
– kontrolne badania struktury i w³aœciwoœci mechanicznych próbek blach w stanie wyjœciowym (przed ch³odzeniem natryskowym)
– wykonanie wykresów przemian fazowych przy ch³odzeniu ci¹g³ym CTPc
– laboratoryjne próby hartowania natryskowego odcinków blach za pomoc¹ dysz wodnych i wodno-powietrznych z wykonaniem pomiarów szybkoœci ch³odzenia za
pomoc¹ termopar
– wykonanie symulacji numerycznych symuluj¹cych hartowanie blach za pomoc¹ programu CalcoSoft
– pomiary twardoœci na powierzchni i na przekroju próbek
– próby rozci¹gania i udarnoœci
– badania mikrostruktury
– symulacje obróbki cieplno-plastycznej w dylatometrze
DIL 805
– opracowanie propozycji wniosku na projekt celowy dotycz¹cy przyspieszonego ch³odzenia blach bezpoœrednio po walcowaniu na gor¹co.
Laboratoryjne próby ch³odzenia natryskowego odcinków blach wykonano na zbudowanej w ramach projektu
PR-0004/BW [1] instalacji do jednostronnego natryskowe-
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Rys. 1. Schemat rozmieszczenia termopar w ch³odzonym
odcinku blachy
Fig. 1. Diagram of distribution of thermocouples within
the plate segment being cooled

go ch³odzenia próbek za pomoc¹ dysz wodnych i wodno-powietrznych. Instalacjê tê przystosowano do natryskowego dwustronnego ch³odzenia odcinków blach przez
zamontowanie dwóch bliŸniaczych kolektorów z wymiennymi dyszami wodnymi i wodno-powietrznymi. Schemat
rozmieszczenia termopar w ch³odzonym odcinku blachy
przedstawiono na rys. 1.
Badania dylatometryczne – wyznaczenie punktów
prze³omowych Ac1 i Ac3 oraz opracowanie wykresów
CTPc, wykonano za pomoc¹ dylatometru DIL 805. Do badañ zastosowano próbki rurkowe Ö 4/3 mm × 7 mm. Wyznaczanie temperatur krytycznych i zakresów przemian
fazowych wykonywano zgodnie z zaleceniami Standard
Practice [2].W przypadku analizy przemiany ferrytycznej
i/lub perlitycznej, do wyznaczania temperatur pocz¹tku
i koñca przemiany fazowej wykorzystywano w³asn¹ metodykê opart¹ o transformacjê liniow¹ analizowanego odcinka krzywej dylatacyjnej.
Symulacje fizyczne obróbki cieplno-plastycznej przeprowadzono w dylatometrze DIL 805 z zastosowaniem
próbek do odkszta³cania Ö 4 mm × 7 mm. Nagrzewanie próbek prowadzono w pró¿ni poni¿ej 10-4mbar z szybkoœci¹
5°C/s do temperatury 1180°C. Próbki wytrzymywano
w ci¹gu 600 sek., a nastêpnie ch³odzono z szybkoœci¹
10°C/s do temperatury pierwszego odkszta³cenia, tj.
1050°C. Przy tej temperaturze zadawano odkszta³cenie
j1 = -0,40 z prêdkoœci¹ 1,0 s-1, po czym próbki ch³odzono
z szybkoœci¹ 10°C/s do temperatury drugigo odkszta³cenia
(j2 = -0,15 z prêdkoœci¹ 2,0 s-1). Zastosowano ró¿ne temperatury drugiego (koñcowego) odkszta³cenia: 850, 800,
750, 725 i 700°C. Nastêpnie próbki ch³odzono do temperatury otoczenia z szybkoœci¹ 20°C/s, a ponadto dla temperatur koñcowego odkszta³cenia 850, 800 i 750°C ch³odzenie
do temperatury otoczenia przeprowadzono z szybkoœci¹:
ok. 40°C/s, 30°C/s i 10°C/s.
Symulacje numeryczne procesu bezpoœredniego hartowania blach wykonano za pomoc¹ komputerowego programu CalcoSoft 2D. Do obliczeñ zastosowano modu³ symulacji odwrotnej; wychodz¹c od przyjêtej temperatury nagrzewania do hartowania natryskowego za pomoc¹ dysz wodnych w urz¹dzeniu laboratoryjnym. Obliczono wartoœci
wspó³czynnik odprowadzenia ciep³a á i rozk³ady temperatury na przekroju poprzecznym hartowanego odcinka blachy o wymiarach 20×100×385 mm dla wybranych etapów
ch³odzenia.
Wyniki badañ
Wyniki obliczeñ szybkoœci ch³odzenia natryskowego
w urz¹dzeniu laboratoryjnym
Uzyskane w urz¹dzeniu laboratoryjnym szybkoœci ch³odzenia za pomoc¹ dysz wodnych i wodno-powietrznych
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a)

b)

c)
Rys. 2. Przyk³ad rozk³adu temperatury wyznaczony na podstawie obliczeñ numerycznych: a) na przekroju poprzecznym odcinka
blachy 20×100 mm, b) profil zmiany temperatury wzd³u¿ gruboœci odcinka c) profil zmiany temperatury wzd³u¿ szerokoœci odcinka. (W momencie 30 minut i 31s od chwili rozpoczêcia eksperymentu)
Fig. 2. Example of temperature distribution determined on the basis of numerical calculations: a) on cross-section of 20×100
mm plate segment, b) profile of temperature change along segment thickness, c) profile of temperature change along segment width (upon 30 minutes and 31 seconds after the experiment has started)

mieszcz¹ siê w zakresie od 13 do 43oC/s dla próbek blach
o gruboœci od 10 do 30 mm i s¹ zbli¿one do szybkoœci ch³odzenia blach grubych stosowanych w przemys³owym
urz¹dzeniu MULPIC, s³u¿¹cym do bezpoœredniego po walcowaniu na gor¹co hartowania blach lub do przyspieszonego ch³odzenia blach po walcowaniu termomechanicznym. W wyniku ch³odzenia natryskowego za pomoc¹ dysz
wodnych przy ciœnieniu wody 2 bary i dysz wodnopowietrznych przy ciœnieniu wody 1,5 bara oraz ciœnieniu
powietrza 1,0 bar struktura próbek ze stali trudnoœcieralnej jest martenzytyczna, a uzyskany poziom twardoœci
spe³nia wymagania dla blach ch³odzonych w prasie hartowniczej.
Wyniki symulacji numerycznych
Dla wybranej krzywej szybkoœci ch³odzenia odcinka blachy o wymiarach 20×100×385 mm obliczono rozk³ady
temperatury na przekroju poprzecznym blachy dla kilku
etapów ch³odzenia od temperatury austenityzowania
860oC i wartoœci wspó³czynnika przejmowania ciep³a, które porównano z wynikami analogicznych obliczeñ numerycznych wykonanych na podstawie krzywych ch³odzenia
blachy o gruboœci 20 mm w warunkach przemys³owych w
prasie hartowniczej. Dla przyjêtych do obliczeñ danych z
etapów ch³odzenia natryskowego próbki za pomoc¹ dysz
wodnych w urz¹dzeniu laboratoryjnym i ch³odzenia wodnego blachy w prasie hartowniczej uzyskano zbie¿noœæ
wyników, co pozwoli na wykorzystanie bazy danych z laboratoryjnych prób ch³odzenia do ustalania parametrów
technologicznych w warunkach przemys³owych.
Na rys. 2a, b, c przedstawiono przyk³adowe obliczone
rozk³ady temperatur na przekroju poprzecznym odcinka
blachy o gruboœci 20 mm i szerokoœci 100 mm w postaci
izoterm (rys. 2a) i profilów zmian temperatury na gruboœci i szerokoœci odcinka (rys. 2b, c) w momencie 30 mi-

nut i 31 sekund od chwili rozpoczêcia eksperymentu (nagrzewania do austenityzowania). Wspó³czynnik przejmowania ciep³a w trakcie ch³odzenia zmienia³ siê w zale¿noœci od temperatury uzyskuj¹c wartoœci powy¿ej 2000
W/m2K dla ch³odzenia w zakresie temperatury 850–200°C.
W analizowanym zakresie temperatury po osi¹gniêciu ok.
570°C wartoœæ wspó³czynnika wzros³a chwilowo do wartoœci powy¿ej 4500 W/m2K. Po osi¹gniêciu temperatury ok.
200°C i poni¿ej wartoœæ wspó³czynnika mala³a monotonicznie w zakresie od 2000 do ok. 800 W/m2K.
Wyniki symulacji fizycznej
Odkszta³canie próbek dylatometrycznych powoduje
podwy¿szenie temperatury pocz¹tku wydzielania ferrytu
(Fs), co zosta³o zarejestrowane na dylatogramach podczas ch³odzenia od temperatur odkszta³cania. Odkszta³cenie próbek w temperaturze 850oC zachodzi jeszcze w fazie
austenitycznej – okreœlona na podstawie dylatogramu
temperatura Ar3 (Fs) wynosi 807oC. Obni¿enie temperatury odkszta³cenia do 800oC i ni¿ej prowadzi do zmiany warunków odkszta³cania, które zachodzi ju¿ w obszarze
dwufazowym austenityczno-ferrytycznym, o czym œwiadczy zmiana charakteru dylatogramów. Z obni¿eniem temperatury odkszta³cania wzrasta naprê¿enie rzeczywiste
i twardoœæ próbek.
Wnioski
1. Uzyskane w urz¹dzeniu laboratoryjnym szybkoœci
ch³odzenia w zakresie od 13oC/s do 43oC/s dla próbek
blach o gruboœci od 10 do 30 mm s¹ zbli¿one do szybkoœci ch³odzenia blach grubych stosowanych w przemys³owym urz¹dzeniu MULPIC, s³u¿¹cym do bezpoœredniego po walcowaniu na gor¹co hartowania blach
lub do przyspieszonego ch³odzenia blach po walcowaniu termomechanicznym.
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2. W wyniku ch³odzenia natryskowego za pomoc¹ dysz
wodnych przy ciœnieniu wody 2 bary i dysz wodno-powietrznych przy ciœnieniu wody 1,5 bara oraz ciœnieniu
powietrza 1,0 bar struktura próbek ze stali trudnoœcieralnej jest martenzytyczna , a uzyskany poziom twardoœci spe³nia wymagania dla blach ch³odzonych w prasie
hartowniczej.
3. W wyniku symulacji obróbki cieplno-plastycznej stali
niskowêglowej konstrukcyjnej stwierdzono, ¿e z obni¿eniem temperatury odkszta³cania wzrasta naprê¿enie
uplastyczniaj¹ce i twardoœæ stali oraz, ¿e odkszta³cenie
realizowane przy temperaturze 850oC zachodzi jeszcze
w fazie austenitycznej, natomiast odkszta³cenie realizowane przy ni¿szej temperaturze (800–700oC) zachodzi ju¿ w zakresie dwufazowym austenityczno-ferrytycznym.
4. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki badañ zostan¹ wykorzystane w realizacji projektów aplikacyjnych.

Prace IM¯ 1 (2009)

Development of fundamentals of semi-industrial
technology for making sheets from
new-generation super-hard bainitic steel
The purpose of the project was to develop fundamentals
of the technology for making products from the new grade
of steel with micro-composite (or nano-composite) structure comprising carbide-free bainite and residual highcarbon austenite, characterised by very high hardness of
600–700 HV and, at the same time, good ductility. Chemical compositions of the experimental high-carbon bainitic
steels were designed and heat treatment process to allow
obtaining the micro-composite bainitic structure with residual austenite and expected mechanical properties was
developed. As a result of this project, the preliminary parameters of semi-industrial technology for making sheets
from the new-generation super-hard bainitic steel characterised by high hardness (650 HV) and strength (1900 MPa)
were developed.
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Obecnie produkowane blachy stalowe z gatunków stopowych ulepszanych cieplnie o najwy¿szej kategorii wytrzyma³oœciowej charakteryzuj¹ siê twardoœci¹ do maksimum
600 HV, przy ograniczonej ci¹gliwoœci, nie gwarantuj¹cej
wysokiej odpornoœci na oddzia³ywania udarowe. Wysokowêglowe stale bainityczne stwarzaj¹ mo¿liwoœci uzyskania bardzo wysokich wskaŸników wytrzyma³oœciowych
(wytrzyma³oœæ do 2,5 GPa) i jednoczeœnie dobrej ci¹gliwoœci, przy stosunkowo niewielkim dodatku pierwiastków
stopowych, wynosz¹cym sumarycznie 5–6% masowych.
Prace nad now¹ generacj¹ wysokowêglowych stali bainitycznych prowadzone s¹ w œwiecie od kilku lat i dotychczasowe wyniki wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo praktycznego zastosowania tych stali w przemyœle obronnym,
wydobywczym i maszynowym [1–6]. W Polsce dotychczas
nie prowadzono badañ tej klasy stali. Zakres zaplanowanych do wykonania badañ opracowano na podstawie analizy literatury œwiatowej dotycz¹cej najnowszych kierunków rozwoju wysokowytrzyma³ych stali bainitycznych
oraz dotychczasowych wyników badañ i analiz prowadzonych w tym zakresie w IM¯.

Bogdan Garbarz, Wojciech Burian

Opracowanie podstaw pó³przemys³owej
technologii wytwarzania blach
z supertwardej stali bainitycznej
nowej generacji
Celem projektu by³o opracowanie podstaw technologii
wytwarzania wyrobów z nowej grupy gatunkowej stali
o strukturze mikrokompozytowej (lub nanokompozytowej) sk³adaj¹cej siê z bezwêglikowego bainitu i wysokowêglowego resztkowego austenitu, charakteryzuj¹cej siê
bardzo wysok¹ twardoœci¹ z zakresu 600–700 HV i jednoczeœnie dobr¹ ci¹gliwoœci¹. Zaprojektowano sk³ady chemiczne eksperymentalnych wysokowêglowych stali bainitycznych oraz opracowano proces obróbki cieplnej
umo¿liwiaj¹cy otrzymanie struktury mikrokompozytowej bainitycznej z austenitem resztkowym o oczekiwanych w³aœciwoœciach mechanicznych. W wyniku zrealizowania niniejszego projektu opracowano wstêpne parametry pó³przemys³owej technologii wytwarzania blach
z supertwardej stali bainitycznej nowej generacji charakteryzuj¹cych siê wysok¹ twardoœci¹ (650 HV) i wytrzyma³oœci¹ (1900 MPa).

Metodyka badañ
Badania wykonano na trzech eksperymentalnych stalach wysokowêglowych œredniostopowych o œrednich nominalnych sk³adach chemicznych zamieszczonych w tablicy 1, wytopionych w pró¿ni w piecu VSG 100S i odlanych
w pró¿ni do wlewnicy ze œcianami ch³odzonymi wod¹ o wymiarach przekroju wewnêtrznego 50×120×1100 mm.
Przygotowanie materia³u do badañ polega³o na zbadaniu makrostruktury i jakoœci wlewków, przekuciu na
gor¹co wlewków na prêty, wykonaniu wstêpnej obróbki
cieplnej (ujednorodnienie czêœci materia³u i zmiêkczenie)
przed obróbk¹ skrawaniem próbek o geometrii i wymiarach wymaganych do okreœlonych badañ.

Tablica 1. Zaprojektowane sk³ady chemiczne wysokowêglowych stali bainitycznych, przeznaczonych do badañ w projekcie,
% masowe
Table 1. Designed chemical compositions of high-carbon bainitic steels for examinations under the project, mass %

*)
*)

Ozn.

C

Si

Mn

Ni

Mo

Cr

Co

Cu

Al

S32

0,90

1,70

2,10

0,10*

0,275

0,10*

1,60

0,10*

0,020

S33

0,90

1,70

2,10

0,10*

0,275

0,10*

1,60

0,10*

1,100

S34

0,90

1,70

2,10

0,55

0,275

0,10*

1,60

0,50

0,020

oznacza maksymalne dopuszczalne wartoœci
means the maximum admissible values
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Wykonano nastêpuj¹ce rodzaje badañ:
– badania dylatometryczne w dylatometrze DIL 805: dla
ka¿dej stali okreœlono temperatury Ac1, Ac3, Ms oraz
opracowano fragmenty wykresów CTPi w zakresie temperatury 200–300°C,
– analizê fazow¹ metod¹ rentgenowsk¹ z zastosowaniem
dyfraktometru rentgenowskiego Philips PW 1140: okreœlono u³amek objêtoœciowy austenitu resztkowego
w próbkach z ka¿dej ze stali po obróbce izotermicznej
w temperaturach 200, 225 i 250°C,
– badania mikrostrukturalne za pomoc¹ mikroskopu
œwietlnego, skaningowego mikroskopu elektronowego
Inspekt F wyposa¿onego w detektory do mikroanalizy
chemicznej i przeœwietleniowego mikroskopu elektronowego JEM 2000FX ; w mikroskopie œwietlnym wykonano
badania wszystkich próbek dylatometrycznych i wszystkich próbek poddanych przemianie izotermicznej w temperaturach 200, 225 i 250°C, natomiast w mikroskopie
elektronowym skaningowym i przeœwietleniowym poddano badaniom próbki po obróbce wed³ug wybranych
wariantów,
– pomiary twardoœci metodami Vickersa i Rockwella: pomiary wykonano na wszystkich próbkach dylatometrycznych i na wszystkich próbkach masywnych poddanych obróbce izotermicznej w temperaturach 200, 225
i 250°C,
– pomiary w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych w próbie rozci¹gania i pomiary udarnoœci: pomiary wykonano na
próbkach obrobionych cieplnie wed³ug wybranego jednego wariantu.
Istotne z punktu widzenia interpretacji wyników badañ
szczegó³y dotycz¹ce metodyki, podano w rozdzia³ach zawieraj¹cych wyniki badañ.
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nej i wytrzymywaniu próbek w temperaturze 250, 225
i 200°C w ci¹gu 24 godzin i 48 godzin.
Wstêpne badania mikrostruktury w przeœwietleniowym
mikroskopie elektronowym wykonano na cienkich foliach
z próbki stali S33 po izotermicznej przemianie w temperaturze 250°C w czasie 24 godzin. G³ównym sk³adnikiem mikrostruktury jest bezwêglikowy bainit listwowy o du¿ej gêstoœci dyslokacji. Najdrobniejsze listwy maj¹ szerokoœæ
poni¿ej 100 nm. Stwierdzono równie¿ wystêpowanie obszarów o strukturze typowej dla bainitu dolnego, w postaci
szerszych listew zawieraj¹cych cz¹stki cementytu o charakterystycznej morfologii i u³o¿eniu wewn¹trz listew

Rys. 1. Zale¿noœæ twardoœci próbek dylatometrycznych od
temperatury wygrzewania izotermicznego
Fig. 1. Relationships between hardness of dilatometric
samples and isothermal soaking temperature

Wyniki badañ
Badania dylatometryczne wykonano w warunkach izotermicznych w temperaturach 300, 250 i 200°C. Stwierdzono, ¿e przemiana banityczna koñczy siê w najkrótszym
czasie w temperaturze 300oC, po oko³o 6 godzinach. Dla
temperatur wytrzymania 250oC i 225oC czasy trwania
przemiany oraz czas inkubacji s¹ d³u¿sze w stosunku do
temperatury 300oC. W przypadku wytrzymywania w temperaturze 200oC przemiana bainityczna nie zakoñczy³a
siê w czasie 70 godzin, który by³ maksymalnym czasem pomiarów. Porównuj¹c otrzymane wyniki z danymi literaturowymi [2] mo¿na stwierdziæ, ¿e czasy przemiany stali
bêd¹cych przedmiotem badañ s¹ zdecydowanie krótsze
w porównaniu do publikowanych wyników badañ wysokowêglowych stali bainitycznych o podobnym sk³adzie chemicznym (przy tych samych temperaturach wygrzewania
izotermicznego).
Zale¿noœæ twardoœci próbek dylatometrycznych od temperatury izotermicznego wytrzymania w ci¹gu 70 godzin
przedstawiono w postaci diagramu na rys. 1. W ka¿dej
z zastosowanych temperatur najwy¿sz¹ twardoœæ wykazuje stal S32.
Z materia³u w postaci odkutych na gor¹co p³askowników, po wykonaniu obróbki zmiêkczaj¹cej, wyciêto próbki
przeznaczone do eksperymentalnej obróbki cieplnej. Wyciête w postaci prostopad³oœcianów i p³ytek próbki poddano wy¿arzaniu ujednorodniaj¹cemu w temperaturze
1200°C w ci¹gu 12 godzin (2×6 godzin) w atmosferze gazu
obojêtnego. Obróbka polega³a na austenityzowaniu w temperaturze dobranej na podstawie wyników badañ dylatometrycznych (860oC), przeniesieniu próbek do pieca przeznaczonego do niskotemperaturowej obróbki izotermicz-

Rys. 2. Mikrostruktura stali S33 po przemianie izotermicznej
w temperaturze 250°C w czasie 24 godzin
Fig. 2. Microstructure of S33 steel after isothermal transformation for 24 hours at 250°C

62

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji...

Prace IM¯ 1 (2009)

Tablica 2. Wyniki badañ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
Table 2. Results of tensile strength tests
Oznaczenie próbki
(stal / temp. obróbki
cieplnej)

Wyd³u¿enie A5
(%)

Modu³ E
(MPa)

Wytrzyma³oœæ
Granica
plastycznoœci Rp0,2 na rozci¹ganie Rm
(MPa)
(MPa)

Rp0,2/ Rm

S32/250

10

159574

1177

1500

0,78

S32/250

8,6

169765

1320

1692

0,78

S32/250

—-

187500

1174

1456

0,81

S33/250

5,3

187500

1523

1918

0,79

S33/250

5,3

147059

1575

1904

0,83

S33/250

6

187500

1438

1807

0,80

S34/250

2,6

187500

1500

1846

0,81

S34/250

6,3

197368

1357

1714

0,79

S34/250

—-

169746

1446

1674

0,86

(rys. 2a) oraz obszarów zbudowanych z listew o ma³ej gêstoœci dyslokacji (rys. 2b). Potwierdzono wystêpowanie
austenitu resztkowego, ale nie wykonano szczegó³owych
badañ jego rozmieszczenia, morfologii i substruktury.
W badanej próbce nie stwierdzono wystêpowania wydzieleñ wêglików – poza listwami bainitu dolnego – ani wysokowêglowego zbliŸniaczonego martenzytu.
Wyniki próby rozci¹gania podano w tabl. 2, a wyniki pomiaru udarnoœci w tabl. 3. Wyniki badañ w³aœciwoœci mechanicznych pokaza³y, ¿e najkorzystniejszym zestawem
parametrów wytrzyma³oœciowych, plastycznych i udarnoœciowych charakteryzuje siê stal S32.

materia³u do badañ w postaci wytopów laboratoryjnych,
wykonanie podstawowego zakresu badañ dylatometrycznych, mikrostrukturalnych i mechanicznych oraz opracowanie wstêpnej pó³przemys³owej technologii wytwarzania supertwardych blach ze stali wysokowêglowej bainitycznej.

Tablica 3. Wyniki pomiaru udarnoœci
Table 3. Results of impact strength measurement

1) Sk³ad chemiczny powinien zostaæ oparty o sk³ad eksperymentalnej stali S32, z zagwarantowaniem superwysokiej czystoœci metalurgicznej stali, pod wzglêdem zawartoœci S, P, O, N i wtr¹ceñ egzogenicznych.

Oznaczenie
próbki
(stal / temp.
obróbki
cieplnej)

Wymiary
przekroju
w karbie
(mm)

Temperatura
próby
(oC)

Energia
³amania
(J)

S32/250

10 × 8

25

14

S32/250

10 × 8

25

24

S33/250

10 × 8

25

22

S33/250

10 × 8

25

16

S34/250

10 × 8

25

6

S34/250

10 × 8

25

6

Na podstawie analizy wyników wykonanych badañ ustalono nastêpuj¹ce g³ówne parametry pó³przemys³owej
technologii wytwarzania supertwardych blach o wysokiej
odpornoœci na oddzia³ywania udarowe ze stali wysokowêglowej bainitycznej.

2) Odlewanie nale¿y przeprowadziæ w sposób zapobiegaj¹cy powstawaniu pêkniêæ powierzchniowych wlewków, tj. z odpowiednio ma³¹ szybkoœci¹ stygniêcia po
zakrzepniêciu.
3) Jednorodnoœæ chemiczn¹ nale¿y polepszyæ przez zastosowanie wy¿arzania ujednorodniaj¹cego.
4) Temperaturê przemiany izotermicznej, prowadz¹cej
do uzyskania dwufazowej struktury sk³adaj¹cej siê
z bezwêglikowego bainitu i resztkowego austenitu nale¿y zoptymalizowaæ w zakresie temperatury 180–225°C.
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minations of the obtained mini-ingots were carried out to
investigate the influence of overcooling degree and chemical composition on possibilities of obtaining the amorphous material. The result of the project is the bases developed for obtaining solid amorphous materials (i.e. with
thickness of more than 1mm) by centrifugal casting of
multi-component iron-base alloys. The obtained results
confirmed the possibility of making solid amorphous materials with hardness of approx. 1160 HV.

Wojciech Burian, Artur ¯ak, Hanna Krztoñ

Zbadanie podstaw fizycznych wybranych
metod otrzymywania
ultradrobnoziarnistej, nanoziarnistej
i amorficznej struktury stali i okreœlenie
mo¿liwoœci i uwarunkowañ zastosowania
tych metod w skali przemys³owej
Celem projektu by³o opracowanie podstaw technologii
przech³adzania stopów na bazie ¿elaza umo¿liwiaj¹cej
otrzymanie materia³u amorficznego. Praca stanowi
pierwszy etap badañ zmierzaj¹cych do opracowania naukowych podstaw sterowania w³aœciwoœciami stopów
na bazie ¿elaza i stali o strukturze nanokrystalicznej i
amorficznej, poprzez modyfikacje sk³adu chemicznego,
zmianê warunków krzepniêcia fazy ciek³ej w wyniku zastosowania du¿ych szybkoœci och³adzania oraz dalsz¹ obróbkê zestalonych stopów. Masywne materia³y amorficzne ze wzglêdu na w³aœciwoœci mechaniczne (du¿a twardoœæ i granica plastycznoœci) s¹ materia³ami o szerokim
potencjale aplikacyjnym. Dla tego typu materia³ów prognozowana twardoœæ wynosi oko³o 1400 HV, a wytrzyma³oœæ 3-4 GPa. W projekcie zaproponowano sk³ady chemiczne masywnych stopów amorficznych na bazie ¿elaza.
Przeprowadzono szczegó³owe badania struktury otrzymanych mini-wlewków celem zbadania wp³ywu stopnia
przech³odzenia i sk³adu chemicznego na mo¿liwoœci
otrzymania materia³u amorficznego. Wynikiem projektu
s¹ opracowane podstawy otrzymywania masywnych
materia³ów amorficznych (tj. o gruboœci powy¿ej oko³o
1mm) metod¹ odlewania odœrodkowego stopów wielosk³adnikowych na bazie ¿elaza. Otrzymane wyniki potwierdzi³y mo¿liwoœæ wytwarzania masywnych materia³ów amorficznych o twardoœci oko³o 1160 HV.

Wstêp
W ostatnich latach zagadnieniu masywnych stopów
amorficznych (MSA) poœwiêcono wiele uwagi zarówno
w œwiecie [1–4] jak i w Polsce [5]. Materia³y te charakteryzuj¹ siê bardzo dobrymi w³aœciwoœciami mechanicznymi,
u¿ytecznymi w³aœciwoœciami fizycznymi i unikatowymi
w³aœciwoœciami chemicznymi, które nie mog¹ zostaæ uzyskane w materia³ach amorficznych w postaci taœm oraz
w materia³ach krystalicznych. Z doniesieñ literaturowych
wynika, ¿e uda³o siê wytworzyæ masywne stopy amorficzne w wielosk³adnikowych uk³adach, posiadaj¹cych zdolnoœæ do zeszklenia, opartych na wybranych metalach
z grupy ¿elaza oraz z grupy metali nie¿elaznych. Materia³y
amorficzne, nanokrystaliczne i ultradrobnoziarniste ze
wzglêdu na swoje w³aœciwoœci maj¹ szansê wyprzeæ materia³y o konwencjonalnej strukturze w okreœlonych zastosowaniach. Potêguje siê zapotrzebowanie na materia³y
o coraz lepszych w³aœciwoœciach oraz o ni¿szych kosztach
wytwarzania. Materia³y amorficzne, nanokrystaliczne i ultradrobnoziarniste potencjalnie s¹ w stanie je spe³niæ, jednak¿e na obecnym poziomie wiedzy nie jest mo¿liwe
wdro¿enie ich do produkcji masowej ze wzglêdu na ograniczenia technologiczne i ekonomiczne. Niniejszy projekt
mia³ na celu poszerzenie wiedzy na temat mo¿liwoœci
otrzymywania materia³ów amorficznych oraz ocenê mo¿liwoœci uzyskania z nich materia³ów o strukturze nanokrystalicznej.

Examination of physical bases of selected
methods for obtaining ultrafine-grained,
nano-grained and amorphous steel structure and
determination of possibilities and conditions of
using the methods on an industrial scale

Metodyka badañ
Zaplanowany zakres prac obejmowa³:
– dobór sk³adów chemicznych masywnych materia³ów
amorficznych (na podstawie danych literaturowych),
– przeprowadzenie prób odlewania odœrodkowego z du¿¹
szybkoœci¹ odprowadzania ciep³a stopów o ró¿nych
sk³adach chemicznych,
– badania strukturalne z wykorzystaniem mikroskopu
skaningowego Inspect F,
– badania metalograficzne za pomoc¹ mikroskopu œwietlnego,
– pomiary twardoœci,
– analizê rentgenograficzn¹,
– odlanie cienkich taœm amorficznych,
– badania kalorymetryczne otrzymanych cienkich taœm
amorficznych.

The purpose of the project was to develop the bases of
iron-base alloys overcooling technology to allow obtaining the amorphous material. The work is the first stage
of the research aiming at development of scientific bases
for controlling the properties of iron-base alloys and steel
with nano-crystalline and amorphous structure by modifications of chemical composition, change in liquid phase
solidification conditions as a result of using high cooling
rates and further processing of the solidified alloys. Due
to their mechanical properties (high hardness and yield
point), solid amorphous materials have the extensive application potential. For this type of materials the forecasted hardness is approx. 1400 HV and strength 3-4 GPa. In
the project, chemical compositions of solid iron-base
amorphous alloys were proposed. Detailed structure exa-

Tablica 1. Sk³ady chemiczne stopów na bazie Fe
Table 1. Chemical compositions of Fe-base alloys
Lp.

Sk³ady chemiczne (%at)
Fe

Mn

Cr

Mo

C

B

Si

Co

Y

Er

1

56

0,5

14

11

6,5

8

3

–

–

1

2

55

–

17

16

–

10

–

–

–

2

3

49

–

15

14

–

8

13

–

–

1

4

49

–

15

14

–

8

7

6

–

1

5

42,14

–

15,68

15,68

14,7

9,8

–

–

2

–
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Odlewanie odœrodkowe przeprowadzono z u¿yciem
urz¹dzenia (Philips) sk³adaj¹cego siê z: pieca indukcyjnego, ramienia obrotowego i wlewnicy. Badania mikroskopowe wykonano na mikroskopie skaningowym Inspect F, ba-

Rys. 1. Temperatura wlewnicy podczas odlewania odœrodkowego i szacowana szybkoœæ ch³odzenia
Fig. 1. Temperature of ingot mould during centrifugal casting and estimated cooling rate

dania rentgenograficzne na dyfraktometrze Rigaku-Denki
(promieniowanie filtrowane) oraz na dyfraktometrze Philips PW 1140 (promieniowanie monochromatyzowane),
a odlewanie cienkich taœm oraz badania kalorymetryczne
wykonano w Instytucie Metali Nie¿elaznych.
Wyniki badañ
Na podstawie analizy danych literaturowych oraz wielu
nastêpnych prób odlewania odœrodkowego z du¿¹ szybkoœci¹ odprowadzania ciep³a stopów o ró¿nym sk³adzie chemicznym, do przeprowadzenia prób odlewania materia³ów
amorficznych wybrano sk³ady chemiczne zestawione
w tabl. 1. Wytypowane sk³ady charakteryzuj¹ siê wysok¹
podatnoœci¹ na zeszklenie (GFA). Dla tego typu stopów
przewiduje siê otrzymanie materia³u o bardzo dobrych
w³aœciwoœciach mechanicznych (HV~1300, Rm ~3-4 GPa).
Eksperymenty odlewania wybranych stopów wykonano
w piecu indukcyjnym Philips do odlewania odœrodkowego.
Piec umo¿liwia stopienie materia³u o masie oko³o 40g i odlewanie do wlewnicy o masie oko³o 350g. Prêdkoœæ obrotowa ramienia wynosi 5 obr./s. Topienie materia³u odbywa
siê w atmosferze ochronnej.
Odlewy o masie 6–8 g (masa bez nadlewu) wykonano do
miedzianej wlewnicy w postaci kr¹¿ków o wymiarach:
œrednica podstawy – 40 mm, gruboœæ 1 mm, oraz walców o
œrednicy 6 mm i d³ugoœci 25 mm. W celu uzyskania informacji o mo¿liwym do uzyskania stopniu przech³odzenia
odlewanych stopów przeprowadzono pomiar temperatury
wlewnicy za pomoc¹ termopary umieszczonej w otworze
we wlewnicy w odleg³oœci 1 mm od jej dna. Pomiar przeprowadzono przy odlewaniu materia³u testowego do wlewnicy
sch³odzonej ciek³ym azotem do temperatury -177oC. Otrzymana krzywa nagrzewania wlewnicy przy odlewaniu stopu o temperaturze oko³o 1500oC jest przedstawiona na
rys. 1.
Szacowana szybkoœæ ch³odzenia wynosi oko³o 600 oC/s.
Poniewa¿ nie by³o mo¿liwoœci bezpoœredniego pomiaru
temperatury odlewanego stopu przyjêto, ¿e jest to wartoœæ
orientacyjna, a rzeczywista szybkoœæ ch³odzenia ciek³ego

Rys. 2. Struktura stopu (Fe43Mo16Cr16C15B10)98Y2 po odlaniu do
wlewnicy sch³odzonej ciek³ym azotem (obraz w SEM)
Fig. 2. Structure of (Fe43Mo16Cr16C15B10)98Y2 alloy when
casted into ingot mould cooled with liquid nitrogen (image in SEM)

Rys. 3. Struktura stopu (Fe43Mo16Cr16C15B10)98Y2 po odlaniu do
wlewnicy sch³odzonej ciek³ym azotem (obszar pomiêdzy wydzieleniami, obraz w SEM)
Fig. 3. Structure of (Fe43Mo16Cr16C15B10)98Y2 alloy when casted into ingot mould cooled with liquid nitrogen (area between precipitations, image in SEM)

Prace IM¯ 1 (2009)
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Rys. 4. Pomiar temperatury krystalizacji Tx cienkiej taœmy amorficznej
Fig. 4. Measurement of crystallisation temperature Tx of thin amorphous ribbon

Rys. 5. Dyfraktogram rentgenowski cienkiej taœmy amorficznej Er+Y w stanie po odlaniu (szeroki rozmyty, niskok¹towy pik
pochodzi od uchwytu próbki)
Fig. 5. X-ray diffractogram of thin amorphous ribbon Er+Y in the state after casting (wide, blurred, low-angle peak originates from the sample holder)

Rys. 6. Dyfraktogram rentgenowski taœmy Er+Y po wygrzewaniu w 700oC przez 30 min
Fig. 6. X-ray diffractogram of thin amorphous ribbon Er+Y after holding for 30 min at 700°C
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Tablica 2. Wyniki pomiaru twardoœci
Table 2. Results of hardness measurement
Oznaczenie próbek

Œrednia twardoœæ HV1

Stop 1

904

Stop 2

795

Stop 3

916

Stop 4

916

Stop 5
(sch³odzona wlewnica)

1159

stopu jest wiêksza i wynosi oko³o 103oC/s. Metod¹ odlewania odœrodkowego wykonano odlewy stopów o sk³adach
chemicznych zamieszczonych w tabl. 1 do wlewnicy
sch³odzonej uprzednio ciek³ym azotem oraz do wlewnicy
w temperaturze otoczenia.
Otrzymany w procesie odlewania odœrodkowego materia³ zosta³ zbadany przy u¿yciu mikroskopu skaningowego Inspect F. Na rys. 2 zamieszczono strukturê stopu 5
z tabl. 1 odlanego do sch³odzonej wlewnicy. Otrzymany obraz struktury ró¿ni siê znacznie od pozosta³ych stopów zawieraj¹cych Er (1,2,3,4 – tabl. 1). W strukturze stopu 5
stwierdzono obecnoœæ nieregularnie rozmieszczonych
zgrupowañ wydzieleñ lub zwi¹zków Mo (rys. 2 obszar B
i C). Ciemne nieregularnie rozmieszczone wydzielenia s¹
kryszta³ami nierozpuszczonego Y (rys. 2 obszar A), co
wskazuje na niejednorodnoœæ otrzymanego materia³u.
Cech¹ charakterystyczn¹ struktury tego stopu jest jednorodny obszar pomiêdzy wydzieleniami krystalitów Mo
i Y (rys. 3). W trakcie przygotowywania zg³adów wszystkie
badane stopy by³y trawione tym samym odczynnikiem,
który w przypadku stopów 1–4 ujawni³ strukturê dendrytyczn¹. W stopie 5 odlanym do sch³odzonej wlewnicy trawienie nie ujawni³o granic, co wskazuje na amorficznoœæ
obszaru pomiêdzy wydzieleniami krystalitów Mo i Y. Podobne zachowanie zaobserwowa³ Inoue dla amorficznych
stopów na bazie ¿elaza [6].
W celu okreœlenia amorficznego wzorca struktury, do
badañ w mikroskopie skaningowym, wykonano zg³ad
z amorficznej taœmy typu FINEMET, nastêpnie wytrawiono go odczynnikiem takim jak w przypadku innych próbek.
Otrzymany obraz by³ identyczny z obrazem osnowy zaobserwowanym w stopie 5 odlanym do sch³odzonej wlewnicy,
co pozwala zidentyfikowaæ strukturê osnowy jako amorficzn¹.
Cienkie taœmy odlano metod¹ szybkiego sch³adzania na
wiruj¹cym bêbnie (melt-spinning) w Instytucie Metali Nie¿elaznych w Gliwicach. Zaplanowano do odlania taœmy
z mieszaniny stopów o poni¿szych sk³adach chemicznych:
– Fe49Mn10Cr4Mo14C15,5B5,5Y2,
– Fe49Cr15Mo14C13B8Er1.
Stopy wejœciowe z powy¿szych sk³adów przygotowano
w piecu pró¿niowym w IMN. Stop przed odlaniem zosta³
stopiony i rozgrzany do temperatury 30oC wy¿szej od temperatury likwidus, a nastêpnie odlany na wiruj¹cy bêben
miedziany. Szybkoœæ ch³odzenia w tym procesie wynosi
106 oC/s. Otrzymano ci¹g³y materia³ amorficzny o gruboœci
oko³o 40 µm z krystalicznymi wydzieleniami Mo, Er i Y.
Analiza chemiczna wykonana w Instytucie Metalurgii
¯elaza wykaza³a, ¿e sk³ad chemiczny taœmy jest zubo¿ony
w stosunku do zak³adanych zawartoœci Er i Y. Sk³ad chemiczny cienkiej taœmy jest jak poni¿ej (%at):
– Fe54,79Cr10,20Mo15,35C13B6,6Er0,01Y0,02
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W celu potwierdzenia amorficznoœci otrzymanych cienkich taœm wykonano badania kalorymetryczne. Badania
kalorymetryczne wykonano w IMN przy u¿yciu kalorymetru Pegassus 404C. Na rys. 4 zamieszczono wyniki pomiaru DTA dla cienkiej taœmy amorficznej Er+Y. WyraŸnie
widoczna jest linia odpowiadaj¹ca temperaturze krystalizacji Tx, temperatura krystalizacji odlanego stopu wynosi
645oC. Pocz¹tek procesu krystalizacji ma miejsce w temperaturze 578oC. Wyznaczono równie¿ temperatury solidus (TS) i likwidus (TL) otrzymanego stopu, które wynosz¹
one odpowiednio 1122,9 i 1166,5oC.
Wyniki analizy rentgenowskiej taœmy Er+Y (rys. 5 i 6)
pokaza³y, ¿e zastosowanie obróbki cieplnej umo¿liwia
otrzymanie dwufazowej struktury armorficzno-krystalicznej dla tego typu materia³ów.
Dwufazowy materia³ amorficzno-nanokrystaliczny
otrzymany ze stopów na bazie Fe, zgodnie z danymi literaturowymi, mo¿e charakteryzowaæ siê bardzo dobrymi
w³aœciwoœciami mechanicznymi, dlatego konieczne s¹ dalsze badania prowadz¹ce do opracowania metody otrzymywania masywnych materia³ów amorficznych w postaci
prêtów o wymiarach umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie
pomiarów takich w³aœciwoœci jak: granica plastycznoœci,
wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, plastycznoœæ oraz udarnoœæ. Przeprowadzono badania twardoœci otrzymanego
materia³u, których wyniki zamieszczono w tablicy 2. Pomiary twardoœci wykaza³y jej najwiêksz¹ wartoœæ w przypadku stopu 5. Powtarzalnoœæ pomiaru w ró¿nych miejscach na próbce odlanej do sch³odzonej wlewnicy pokaza³a, ¿e g³ówny wk³ad do twardoœci pochodzi od amorficznej osnowy.
Wnioski
W projekcie opracowano podstawy otrzymywania masywnych materia³ów amorficznych metod¹ odlewania odœrodkowego stopów wielosk³adnikowych na bazie ¿elaza.
Wyniki badañ wykaza³y, ¿e stopy na bazie ¿elaza z domieszk¹ erbu lub itru umo¿liwiaj¹ otrzymanie materia³u
amorficznego – wynik ten potwierdzi³a analiza rentgenograficzna. Na podstawie wykonanych badañ mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Zastosowanie metody odlewania odœrodkowego do
wlewnicy miedzianej och³odzonej do temperatury ciek³ego azotu pozwala na uzyskanie szybkoœci ch³odzenia 103 oC/s.
2. Wyniki badañ stopów zawieraj¹cych 50% Fe oraz dodatki C i Y wskazuj¹, ¿e otrzymany materia³ zakrzep³y
przy du¿ej szybkoœci ch³odzenia rzêdu 103 oC charakteryzuje siê du¿ym udzia³em fazy amorficznej.
3. Warunkiem koniecznym do wytwarzania masywnych
materia³ów amorficznych na bazie Fe jest uzyskanie
podwójnych Fe-X1 lub potrójnych Fe-X1-X2 stopów wejœciowych o jednorodnym rozmieszczeniu pierwiastków
domieszkowych. Rozpuszczalnoœæ pierwiastków domieszkowych powinna siê znacznie poprawiæ, gdy do
¿elaza, bêd¹cego g³ównym sk³adnikiem stopu, wprowadzi siê ciê¿kie pierwiastki domieszek w postaci zwi¹zku, w przypadku Y mo¿e to byæ np. YNi5.
Niniejszy projekt stanowi³ pierwszy etap kierunku badañ nad opracowaniem metod otrzymywania masywnych
materia³ów amorficznych. Uzyskane wyniki pokaza³y
w jakich kierunkach nale¿y kontynuowaæ badania nad
opracowaniem sk³adu chemicznego oraz metod wytwarzania masywnych materia³ów amorficznych oraz materia³ów nanokrystalicznych.

Prace IM¯ 1 (2009)
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Badania wp³ywu rodzaju przeróbki
plastycznej na anizotropiê mikrostruktury
i w³aœciwoœci mechanicznych materia³u
wsadowego na ko³a zêbate
Celem pracy by³a ocena mo¿liwoœci zastosowania na
ko³a zêbate przedkuwek uzyskiwanych metod¹ spêczania
z prêtów walcowanych na gor¹co. Wykonano badania
wp³ywu przeróbki plastycznej na gor¹co elementów zbli¿onych kszta³tem do gotowego ko³a zêbatego na makrostrukturê, anizotropiê w³aœciwoœci mechanicznych
i strukturê po koñcowych zabiegach obróbki cieplnej. Wykonane próby spêczania maj¹ce na celu unikniêcie pasmowoœci w kierunku prostopad³ym do obci¹¿eñ zginaj¹cych zêba, wskazuj¹ na mo¿liwoœæ stosowania tego
rodzaju przeróbki plastycznej do wykonywania przedkuwek o kszta³cie zbli¿onym do gotowego ko³a zêbatego.
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Wykonano badania wp³ywu przeróbki plastycznej na
gor¹co elementów zbli¿onych kszta³tem do gotowego ko³a
zêbatego na makrostrukturê, anizotropiê w³aœciwoœci mechanicznych i strukturê po koñcowych zabiegach obróbki
cieplnej.
Materia³
Badania wykonano na trzech gatunkach stali: 17HNM
(próbka 1), 20H2N4A (próbka 2 i 4), 20H2N2WA (próbka 3).
Odcinki prêtów o wymiarach f 45×125 wykonane z wymienionych gatunków stali spêczono do gruboœci 30 mm.
Prêt f 120×125 mm ze stali 20H2N4A przekuto na gor¹co
do œrednicy f 100 mm, zbli¿onej do œrednicy kr¹¿ków po
spêczaniu (próbka 4).
Ocenê pasmowoœci przeprowadzono na próbkach w stanie po walcowaniu zgodnie z norm¹ UNI 8449 [1] stosowan¹ w przemyœle maszynowym do kwalifikacji wyrobów
hutniczych. Po wymaganej przez normê obróbce cieplnej
wykonano ocenê pasmowoœci, porównuj¹c uzyskane wyniki struktury pasmowej ze skal¹ wzorców normy UNI.
Przyk³adowe mikrostruktury ilustruj¹ce pasmowoœæ
przedstawiono na rys. 1 i 2.
W dalszym etapie próbki 1, 2 i 3 po spêczaniu oraz próbkê 4 po walcowaniu poddano wielostopniowej obróbce
cieplnej, która polega³a na:

Testing of influence of type of plastic working
on microstructure anisotropy and of mechanical
properties of charge material on gear wheels
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using slug forging obtained from hot rolled bars by
the upsetting method for gear wheels. The influence of hot
plastic working of the elements with shapes similar to
that of the finished gear wheel on macrostructure, anisotropy of mechanical properties and structure after final
heat treatments was tested. The upsetting tests with the
aim of avoiding banding perpendicular to the tooth bending loads show the possibility of using this type of plastic working for making slug forging with a shape similar
to that of the finished gear wheel.

Wstêp
Stale do nawêglania znajduj¹ szerokie zastosowanie
w ró¿nych ga³êziach przemys³u metalowego w tym równie¿ na ko³a zêbate. Ze wzglêdu na czêsto du¿e wymiary
elementów wykonanych z tych gatunków stali problemem
jest uzyskanie odpowiednich w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych na ich przekrojach a jednoczeœnie w obszarze zêbów.
W³aœciwoœci mechaniczne materia³ów zwi¹zane s¹ nie tylko z gatunkiem stali, ale zale¿¹ równie¿ od historii przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Sta³ym d¹¿eniem wytwórców kó³ zêbatych jest obni¿anie kosztów produkcji
przy równoczesnym zwiêkszeniu trwa³oœci elementów maszyn. W tym aspekcie wydaje siê korzystne zastosowanie
spêczania na gor¹co odcinków typowych prêtów walcowanych na gor¹co do kszta³tu i wymiarów zbli¿onych do gotowego ko³a.
Celem pracy by³a ocena mo¿liwoœci zastosowania na
ko³a zêbate przedkuwek uzyskiwanych metod¹ spêczania
z prêtów walcowanych na gor¹co.

Rys. 1. Mikrostruktura próbki 2 po obróbce cieplnej do oceny
pasmowoœci, pow. 50×
Fig. 1. Microstructure of sample 2 after heat treatment for
banding assessment, mag. 50×

Rys. 2. Mikrostruktura próbki 4 po obróbce cieplnej do oceny
pasmowoœci, pow. 50×
Fig. 2. Microstructure of sample 4 after heat treatment for
banding assessment, mag. 50×
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– normalizowaniu w temperaturze 920°C z czasem wytrzymania 120 min i ch³odzeniem na powietrzu,
– hartowaniu w wodzie z temperatury 850°C po uprzednim
wytrzymaniu w tej temperaturze przez 30 min.,
– hartowaniu w wodzie z temperatury 800°C po uprzednim
wytrzymaniu w tej temperaturze przez 30 min.,
– odpuszczaniu w temperaturze 180°C przez 120 min.
i ch³odzeniu w powietrzu.
Warunki obróbki cieplnej dobrano celem odtworzenia
stanu struktury charakterystycznego dla czêœci rdzeniowej wyrobów nawêglanych.
Z materia³u po obróbce cieplnej pobrano próbki i wykonano:
– próby rozci¹gania i udarnoœci próbek pobranych wzd³u¿
ciêciw, mo¿liwie blisko powierzchni bocznej spêczek,
– badania prze³omów próbek udarnoœciowych,
– badania mikrostruktury.
Wyniki badañ
Ocena pasmowoœci
Przyk³ady mikrostruktury próbek po obróbce cieplnej
pozwalaj¹cej na ocenê pasmowoœci przedstawiono na
rys. 1 i 2. Porównuj¹c uzyskan¹ pasmowoœæ ze skal¹ wzorców normy UNI 8449 [2] mo¿na stwierdziæ, ¿e:
– pasmowoœæ stali 17HNM (próbka 1) odpowiada wzorcowi V,
– pasmowoœæ stali odpowiada wzorcowi IV,
– pasmowoœæ próbki 3 odpowiada wzorcowi III,
– pasmowoœæ próbki 4 odpowiada wzorcowi IV.
Makrostruktura
Wyniki badañ makrostruktury próbek po spêczaniu
oraz kuciu przedstawiono na rysunkach 3–6. Próbki 1–3 po
spêczaniu charakteryzuj¹ siê podobnym uk³adem linii
p³yniêcia materia³u powsta³ym w wyniku spêczania
(rys. 3–5). W wyniku spêczania materia³ pop³yn¹³ na boki
tworz¹c kszta³t beczkowaty. Najwiêksze odkszta³cenie
skumulowane jest w œrodku próbek.
Makrostruktura próbki walcowanej posiada uk³ad linii
p³yniêcia zgodny z kierunkiem walcowania (rys. 6).
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Rys. 5. Makrostruktura próbki 3 w stanie po spêczaniu
Fig. 5. Macrostructure of sample 3 in the state after upsetting

Rys. 6. Makrostruktura próbki 4 w stanie po kuciu
Fig. 6. Macrostructure of sample 4 in the state after forging

Udarnoœæ
Wyniki udarnoœci próbek pobranych z miejsc w których
podczas produkcji kó³ zêbatych wykrawane s¹ zêby przedstawiono w tablicy 1. Po obróbce cieplnej typowej dla kó³
zêbatych po nawêglaniu praca ³amania próbek po spêczaniu wynosi 50 do 70 J i jest zbli¿ona do pracy ³amania próbek pobranych z prêta po walcowaniu na gor¹co (54 J –
próbka 4).
Próba rozci¹gania
Próbê rozci¹gania wykonano na minipróbkach (f 3,96
mm, Lo = 8 mm) pobranych wzd³u¿ ciêciwy, mo¿liwie blisko powierzchni zewnêtrznej spêczek oraz prêta walcowanego i przekutego (próbka 4). W³aœciwoœci spêczek s¹
zbli¿one do w³aœciwoœci prêta walcowanego.
Prze³omy próbek udarnoœciowych
Przyk³adowe mikrofotografie prze³omów próbek udarnoœciowych po spêczaniu (próbka 2) i walcowaniu (próbka
4) w stanie po koñcowej obróbce cieplnej zamieszczono na
rysunkach 7 i 8.
Po przeprowadzonej obróbce cieplnej wszystkie próbki
udarnoœciowe charakteryzuj¹ siê g³ównie prze³omem
ci¹gliwym.
Dyskusja wyników

Rys. 3. Makrostruktura próbki 1 w stanie po spêczaniu
Fig. 3. Macrostructure of sample 1 in the state after upsetting

Rys. 4. Makrostruktura próbki 2 w stanie po spêczaniu
Fig. 4. Macrostructure of sample 2 in the state after upsetting

Do badañ wybrano gatunki stali najczêœciej stosowane
na ko³a zêbate z nawêglanymi powierzchniami roboczymi
zêbów [2]. Z uwagi na sk³ad chemiczny stale tego typu wykazuj¹ sk³onnoœæ do pasmowoœci strukturalnej [3], uwa¿anej przez odbiorców w przemyœle metalowym za cechê
wp³ywaj¹c¹ niekorzystnie na trwa³oœæ kó³ zêbatych. Wydaje siê to uzasadnione, jeœli weŸmie siê pod uwagê, ¿e
ko³a zêbate wykonywane s¹ bardzo czêsto, g³ównie ze
wzglêdów ekonomicznych, bezpoœrednio z prêtów walcowanych lub kutych tak, ¿e pasma strukturalne s¹ równoleg³e do d³ugoœci zêbów. Taki uk³ad pasm, mo¿e w skrajnym przypadku, tak¿e w ko³ach zêbatych po obróbce cieplnej byæ przyczyn¹ wystêpowania karbów strukturalnych,
powoduj¹cych obni¿enie trwa³oœci kó³ zêbatych. Przyk³adowo wymagana przez niektórych odbiorców pasmowoœæ
nie powinna przekraczaæ wzorca III wg normy [1]. Uzyska-
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Rys. 7. Prze³om próbki 2 udarnoœciowej w stanie po spêczaniu i obróbce cieplnej
Fig. 7. Fracture of impact test piece 2 in the state after
upsetting and heat treatment

Rys. 8. Prze³om próbki 4 udarnoœciowej w stanie po walcowaniu, kuciu i obróbce cieplnej
Fig. 8. Fracture of impact test piece 4 in the state after rolling, forging and heat treatment

ne wyniki oceny pasmowoœci wskazuj¹, ¿e stopieñ pasmowoœci w ka¿dym badanym przypadku nie spe³nia tego wymagania.
Za³o¿enie, ¿e spêczenie materia³u o wyraŸnej pasmowoœci w stanie po walcowaniu na gor¹co do postaci kr¹¿ka
o wymiarach zbli¿onych do gotowego ko³a zêbatego, spo-

woduje usuniêcie niekorzystnego ukierunkowania pasmowoœci i jednoczeœnie u³o¿enie w³ókien w kierunku korzystnym z punktu widzenia przenoszenia obci¹¿eñ przez z¹b
w kole zêbatym zosta³o potwierdzone. Uk³ad w³ókien

Tablica 1. Wyniki próby udarnoœci, próbka KCV
Table 1. Results of impact test, KCV sample
Nr próbki

Temp. próby
[°C]

Praca ³amania
[J]

1 – w stanie po spêczaniu
i obróbce cieplnej

22

70

2 – w stanie po spêczaniu
i obróbce cieplnej

22

50

3 –- w stanie po spêczaniu
i obróbce cieplnej

22

48

4 – w stanie po kuciu
i obróbce cieplnej

22

54

Tablica 2. Wyniki próby rozci¹gania próbek po obróbce
cieplnej
Table 2. Results of tensile test of samples after heat treatment

Nr
próbki

Granica
plastycznoœci Rp0,2
[MPa]

Wytrzyma³oœæ
na rozi¹ganie
Rm [MPa]

Wyd³u¿enie
A2 [%]

Przewê¿enie
Z [%]

1

1268

1516

28,7

60

2

1239

1461

25,0

35

3

1284

1513

22,5

46

4

1255

1483

25,0

50

70
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w strefie nacinania zêbów, równoleg³y do osi w materiale
po walcowaniu (rys. 6) zmienia siê po spêczaniu w uk³ad
obwodowy (rys. 3, 4, 5).
Nie nast¹pi³a natomiast oczekiwana poprawa udarnoœci
i ci¹gliwoœci w próbie rozci¹gania, okreœlona na próbkach
pobranych obwodowo w obszarze nacinania zêbów
w próbkach po spêczaniu (próbki 1, 2, 3) w porównaniu do
prêta walcowanego (próbka 4). W³aœciwoœci mechaniczne
w próbkach po spêczaniu i po walcowaniu na gor¹co w stanie po koñcowej obróbce cieplnej typowej dla rdzenia kó³
nawêglanych s¹ do siebie zbli¿one (tablica 1 i 2).
Wnioski
1. Badane próbki typowych stali stosowanych na elementy nawêglane wykazuj¹ du¿¹ sk³onnoœæ do pasmowoœci
strukturalnej, przekraczaj¹c¹ wymagania odbiorowe,
szczególnie przemys³u samochodowego.
2. Wykonane próby spêczania maj¹ce na celu unikniêcie
pasmowoœci w kierunku prostopad³ym do obci¹¿eñ zginaj¹cych zêba, wskazuj¹ na mo¿liwoœæ stosowania tego
rodzaju przeróbki plastycznej do wykonywania przedkuwek o kszta³cie zbli¿onym do gotowego ko³a zêbatego.
3. W³aœciwoœci udarnoœciowe i ci¹gliwoœæ w kierunku odpowiadaj¹cym najwiêkszym obci¹¿eniom zginaj¹cym
zêbów nie uleg³y po spêczaniu oczekiwanej poprawie,
ale te¿ nie pogorszy³y siê w stosunku do materia³u
w postaci prêtów po walcowaniu.
4. Dokonanie oceny przydatnoœci przedkuwek spêczanych na ko³a zêbate bêdzie mo¿liwe po wykonaniu prób
na gotowych ko³ach w przypadku uzyskania finansowania odpowiednich prac badawczych.
LITERATURA
1. Norma UNI 8449: Essamo microscopico dei materiali ferrosi.
Classificazione della struktura a bande negli acciai da cementazione.
2. Maciosowski A., Radwañski K., Krztoñ H.: „Okreœlenie wp³ywu
parametrów obróbki cieplnej na zmiany struktury i w³aœciwoœci elementów o zró¿nicowanych wymiarach wykonanych ze
stali do nawêglania”, S0-0607, grudzieñ 2006.
3. Maciosowski A. i inni: Badania symulacyjne wp³ywu warunków
ch³odzenia w procesie walcowania na gor¹co na pasmowoœæ
struktury stali przeznaczonych na odkuwki dla przemys³u motoryzacyjnego, S0-0592, paŸdziernik 2006.

Krzysztof Radwañski, Hanna Krztoñ,
Jaros³aw Gazdowicz

Badania porównawcze tekstury
materia³ów polikrystalicznych
z wykorzystaniem detektora EBSD
oraz otwartego ko³a Eulera
Celem pracy by³o przeprowadzenie badañ porównawczych tekstury materia³ów uzyskanych metod¹ EBSD za
pomoc¹ mikroskopu skaningowego INSPECT F z wynikami otrzymanymi z wykorzystaniem otwartego ko³a Eulera za pomoc¹ dyfraktometru Siemens D5005. Wykonano
badania na próbkach ze stali austenitycznej po œciskaniu
oraz na próbce ze stali IF po walcowaniu. Wyniki badañ
otrzymane obiema metodami dla materia³u jednorodnie
odkszta³conego w objêtoœci, wykazuj¹ du¿¹ zgodnoœæ w
rozmieszczeniu maksimów na figurach biegunowych
(próbka ze stali IF).

Prace IM¯ 1 (2009)

Comparative research on texture
of polycrystalline materials using EBSD detector
and Euler open wheel
The purpose of the work was to carry out the comparative research on the texture of materials obtained by EBSD
method using INSPECT F scanning microscope with the results obtained by means of the Euler open wheel using Siemens D5005 diffractometer. The tests were carried out on
austenitic steel samples after compression and on IF steel
sample after rolling. The results obtained for the material
uniformly strained at volume by using both methods show
high conformity in distribution of maximums on pole figures (IF steel sample).

Wstêp
Zarejestrowane dane w wyniku analizy za pomoc¹ mikroskopu skaningowego INSPECT F wyposa¿onego w detektor EBSD, wykorzystuj¹cy w analizie dyfrakcjê elektronów wstecznie rozproszonych, umo¿liwiaj¹ uzyskiwanie
szerokiego zakresu informacji o materiale, m in. pozwalaj¹ na scharakteryzowanie tekstury materia³u. Inn¹ metod¹ umo¿liwiaj¹c¹ badania tekstury jest metoda rentgenowska. Badania tekstury za pomoc¹ detektora EBSD stanowi¹ stosunkowo now¹ metodykê badawcz¹ realizowan¹
w Instytucie Metalurgii ¯elaza. W ramach pracy przeprowadzono badania tekstury próbek ze stali austenitycznej
oraz IF obiema metodami, celem porównania uzyskanych
wyników badañ.
Materia³, zakres i metodyka badañ
Materia³ do badañ porównawczych tekstur wyznaczanych za pomoc¹ mikroskopu skaningowego INSPECT F
wyposa¿onego w detektor EBSD oraz otwartego ko³a Eulera w dyfraktometrze Siemens D5005 stanowi³y próbki ze
stali austenitycznej 0H18N9 oraz próbka ze stali typu IF.
Próbki ze stali austenitycznej badano w stanie po œciskaniu do odkszta³cenia e = 1,2 z prêdkoœci¹ odkszta³cania
e& = 0,1 s-1 w nastêpuj¹cej temperaturze: 800; 900; 1000;
1100oC.
Badania wykonano na przekrojach równoleg³ych do kierunku œciskania. Ze wzglêdu na zmienn¹ intensywnoœæ
procesów rekrystalizacji zale¿n¹ m.in. od temperatury odkszta³cania, próbki ze stali austenitycznej nie by³y jednorodnie odkszta³cone.
Próbka ze stali IF zosta³a pobrana z blachy po walcowaniu. Badania wykonano na powierzchni blachy. Próbka
charakteryzowa³a siê stosunkowo jednorodnym odkszta³ceniem. Funkcjê rozk³adu orientacji w metodzie dyfrakcji
elektronów wstecznie rozproszonych obliczono z wykorzystaniem programu TSL OIM Analysis 5 metod¹ Bungego.
Wyznaczono nastêpuj¹ce figury biegunowe:
1. (111), (011), (001) dla próbek austenitycznych,
2. (110), (200), (211) dla próbki ze stali IF.
W metodzie rentgenowskiej zastosowano technikê refleksyjn¹ Schultza. Zmierzono po trzy figury biegunowe
dla ka¿dej z próbek:
1. (111), (200), (220) dla próbek austenitycznych,
2. (110), (200), (211) dla próbki ze stali IF.
Badania wykonano dla promieniowania kobaltu, w zakresie k¹ta j =0÷355o i zakresie k¹ta c=0÷60o. Funkcjê
rozk³adu orientacji obliczono metod¹ ADC.
Wyniki i ich dyskusja
Zmierzone figury biegunowe w konfiguracji z otwartym
ko³em Eulera oraz metod¹ dyfrakcji elektronów wstecznie
rozproszonych dla próbek ze stali austenitycznej nie wykazuj¹ symetrii w³aœciwej dla materia³ów z uk³adu regu-
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larnego. Obserwowana asymetria oraz przesuniêcie maksimów jest wynikiem niejednorodnego odkszta³cenia próbek. Tego typu wyniki nie nadaj¹ siê do dalszej obróbki
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matematycznej, tzn. do obliczenia funkcji rozk³adu orientacji (FRO) i wyznaczenia sk³adowych tekstury.

Rys. 1. Doœwiadczalne figury biegunowe 111, 200, 220 próbki ze stali IF oraz funkcja rozk³adu orientacji dla f2 =45o. Odczytane
orientacje (maksima FRO): 1. (667)[1 -1 0]; 2. (111)[3 -4 1]; 3. (8 9 10) [1 -2 1]; 4. (221)[-1 0 2]; 5. (443) [-1 -2 4]
Fig. 1. Experimental pole figures 111, 200, 220 of IF steel sample and orientation distribution function for f2 =45°. Readout
orientations (FRO maximums): 1. (667)[1 -1 0]; 2. (111)[3 -4 1]; 3. (8 9 10) [1 -2 1]; 4. (221)[-1 0 2]; 5. (443) [-1 -2 4]

Rys. 3. Doœwiadczalne figury biegunowe 111, 200, 220 próbki ze stali IF oraz funkcja rozk³adu orientacji dla f2 = 45o. Odczytane
orientacje (maksima FRO): 1. (111) [2 -3 1]; 2. (111) [3 -5 2]; 3. (443) [7 -13 8]; 4. (332) [-1-3 5]
Fig. 3. Experimental pole figures 111, 200, 220 of IF steel sample and orientation distribution function for f2 =45°. Readout
orientations (FRO maximums): 1. (111) [2 -3 1]; 2. (111) [3 -5 2]; 3. (443) [7 -13 8]; 4. (332) [-1-3 5]
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Doœwiadczalne figury biegunowe oraz FRO dla próbki
ze stali IF otrzymane metod¹ rentgenowsk¹ przedstawiono na rysunku 1. Figury te s¹ typowe dla tekstury tego typu
stali i pozwalaj¹ na obliczenie FRO. Szczegó³owa analiza
przekrojów dla f2= 45o wykaza³a, ¿e w materiale wystêpuj¹ nastêpuj¹ce sk³adowe tekstury: 1. (667) [1 -1 0]; 2.
(111) [3 -4 1]; 3. (8 9 10) [1-2 1]; 4. (221) [-1 0 2]; 5. (443) [-1
-2 4].

Prace IM¯ 1 (2009)

Wyniki badañ tekstury próbki ze stali IF metod¹ dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych pochodz¹ z obszaru przedstawionego na rysunku 2, na którym dodatkowo przedstawiono wybrane orientacje ziarn. Wyznaczone
figury biegunowe dla próbki ze stali IF oraz funkcjê
rozk³adu orientacji dla f2 = 45o przedstawiono na rysunku 3. Figury te s¹ typowe dla tekstury tego typu stali.
Szczegó³owa analiza przekrojów dla f2 = 45o wykaza³a, ¿e
w materiale wystêpuj¹ nastêpuj¹ce sk³adowe tekstury: 1.

Rys. 2. Mapa przedstawiaj¹ca mikrostrukturê próbki IF z naniesionymi na kolorowo wybranymi orientacjami ziarn
Fig. 2. Map illustrating IF sample microstructure with
selected grain orientations marked in colours

Prace IM¯ 1 (2009)
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(111) [2 -3 1]; 2. (111) [3 -5 2]; 3. (443) [7 -13 8]; 4. (332)
[-1-3 5].
Wnioski
1. Wyniki badañ otrzymane obiema metodami badawczymi odzwierciedlaj¹ niejednorodnoœæ odkszta³cenia w
objêtoœci materia³u. W obu przypadkach otrzymane figury biegunowe s¹ niesymetryczne z przesuniêtymi
maksimami (próbki ze stali austenitycznej).
2. Wyniki badañ otrzymane obiema metodami dla materia³u jednorodnie odkszta³conego w objêtoœci, wykazuj¹ du¿¹ zgodnoœæ w rozmieszczeniu maksimów na figurach biegunowych (próbka ze stali IF).
3. W przypadku metody Bungego liczenia FRO otrzymuje
siê zwykle rozmyte maksima, co mo¿e uniemo¿liwiæ
precyzyjne odczytanie sk³adowych tekstury w badanym materiale. Jest to prawdopodobnie przyczyn¹ rozbie¿noœci pomiêdzy wynikami otrzymanymi z metody
rentgenowskiej i metody z u¿yciem detektora EBSD.
4. Metoda z wykorzystaniem dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych nadaje siê dobrze do wyznaczania
lokalnych tekstur w materia³ach, natomiast metoda
rentgenowska daje wyniki odnosz¹ce siê do tekstury
globalnej materia³u.

Bo¿ena Smolec, Gra¿yna Stankiewicz

Opracowanie metod analitycznych dla
stopów amorficznych na osnowie ¿elaza
Opracowano metodê spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem ICP oznaczania sk³adu chemicznego stopów
amorficznych na bazie ¿elaza. Metoda pozwala na oznaczanie w stopach amorficznych nastêpuj¹cych pierwiastków: Al, B, Ce, Co, Cr,, Cu, Fe, Ga, La, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P,
Si, Ta, Ti, W, Y i Zr. W wyniku realizacji projektu powsta³a procedura badawcza oznaczania sk³adu chemicznego stopów amorficznych na bazie ¿elaza, a Laboratorium Analiz Chemicznych IM¯ jest przygotowane do rutynowych badañ sk³adu chemicznego stopów amorficznych.

Development of analytical methods for iron-base
amorphous alloys
The ICP emission spectrometry method for determination of chemical constitution of iron-base amorphous alloys was developed. The method allows the following elements to be determined in amorphous alloys: Al, B, Ce, Co,
Cr, Cu, Fe, Ga, La, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Si, Ta, Ti, W, Y and
Zr. As a result of the project the research procedure for determination of chemical constitution of iron-base amorphous alloys was developed and the Chemical Analyses
Laboratory of the Institute for Ferrous Metallurgy is prepared for routine analyses of chemical constitution of
amorphous alloys.

Wstêp
Stopy amorficzne na osnowie ¿elaza charakteryzuj¹ siê
bardzo dobrymi w³aœciwoœciami mechanicznymi. Magnetyki amorficzne sta³y siê prekursorami nowej generacji
materia³ów magnetycznych. W roku 1988 Y. Yoshizawa [1]
wraz ze wspó³pracownikami z laboratorium japoñskiego
koncernu Hitachi Metals wykazali, ¿e magnetyczne szk³a
metaliczne mo¿na wykorzystaæ jako materia³ wyjœciowy
dla magnetyków nanokrystalicznych. Omawiane magnetyki nanokrystaliczne sta³y siê ju¿ dzisiaj materia³em komercyjnym. Zainteresowanie grup¹ tych materia³ów wyni-
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ka z ich szerokich mo¿liwoœci aplikacyjnych w urz¹dzeniach elektronicznych i sensorach. Celem pracy by³o opracowanie metody analitycznej oznaczania sk³adu chemicznego stopów amorficznych na bazie ¿elaza.
Materia³, zakres i metodyka badañ
Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ materia³ów amorficznych,
za³o¿ono, ¿e opracowana metoda analityczna bêdzie ograniczona do nastêpuj¹cych uk³adów stopów:
1. Stopy amorficzne z³o¿one z ¿elaza i metaloidów, typu
Fe100-a-b-c-d-e-f, o sk³adzie chemicznym w procentach atomowych, wynosz¹cym:
a – zawartoœæ glinu w przedziale 4–6%,
b – zawartoœæ galu w przedziale 1–3%,
c – zawartoœæ fosforu w przedziale 9–12%,
d – zawartoœæ wêgla w przedziale 5–7%,
e – zawartoœæ boru w przedziale 3–5%,
c – zawartoœæ krzemu w przedziale 0,25–4%,
2. Stopy amorficzne na bazie ¿elaza i pierwiastków o zró¿nicowanych wielkoœciach atomów:
I) pierwiastki o wielkoœci atomów dwukrotnie wiêkszej ni¿ ¿elazo: Zr, Sn, Y, La, Nd, Ce,
II) pierwiastki o du¿ych wielkoœciach atomów: W, Nb,
Ta, Al, Mn, Ti,
III) pierwiastki o œrednich wielkoœciach atomów: Cu,
Co, Cr, Ni,
IV) pierwiastki o ma³ych wielkoœciach atomów: B, Si, C.
Przyk³adowy sk³ad stopu w procentach atomowych jest
nastêpuj¹cy: Fe(100-a-b-c-d-e)YaMnbTcMdXe, gdzie:
T – grupa pierwiastków: Ni, Cu, Cr, Co,
M – grupa pierwiastków: W Mo, Nb, Ta, Al, Ti,
X – grupa pierwiastków: B, Si, C,
a – zawartoœæ itru w przedziale 0,5–5%,
b – zawartoœæ manganu w przedziale 1–25%,
c – zawartoœæ pierwiastków z grupy T
w przedziale 0%-25%,
d – zawartoœæ pierwiastków z grupy M
wprzedziale 0%-25%,
e – zawartoœæ pierwiastków z grupy X
w przedziale 5%-30%.
Materia³ do badañ
Roztwory do badañ wp³ywów spektralnych, roztwory
kalibracyjne oraz roztwory modeluj¹ce naturalne stopy
amorficzne sporz¹dzano z metali lub soli pierwiastków
spektralnie czystych. Jako próbki badawcze wykorzystano dwie próbki taœm o nastêpuj¹cym sk³adzie chemicznym: Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 i Fe73,5-xCoxCu1Nb3Si13,5B9, x =
50 oraz cztery próbki odlane w postaci mini wlewków w laboratoryjnym indukcyjnym piecu z mo¿liwoœci¹ odlewania
odœrodkowego firmy Philips. Za³o¿ony sk³ad chemiczny
mini wlewków by³ nastêpuj¹cy: Fe77Si8Cu13B2, Fe67Si8Cu11B2Cr11, Fe88Si7B5, Fe49Cr4Mo14Y2B5,5Mn10C15,5. Zawartoœci pierwiastków s¹ podane w procentach atomowych.
Przeprowadzenie prób do roztworu

Sk³ad chemiczny stopów amorficznych nastrêcza pewne
trudnoœci w przeprowadzeniu ich do roztworu. Spowodowane jest to obecnoœci¹ obok siebie krzemu, boru niobu,
tantalu, wolframu i molibdenu. Krzem, niob, tantal, wolfram i molibden w czasie rozpuszczania w wodzie królewskiej tworz¹ nierozpuszczalne zwi¹zki. Idealnym rozpuszczalnikiem dla stopów amorficznych jest mieszanina kwasu fluorowodorowego i azotowego. Jednak fluorowodór
tworzy z krzemem i borem lotne zwi¹zki. W zwi¹zku z tym
metodê tê mo¿na zastosowaæ jedynie do próbek bardzo
cienkich (np taœm), które rozpuszczaj¹ siê na zimno. Dla
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próbek w postaci grubych wiórek lub kawa³ków stosowano
rozpuszczenie w wodzie królewskiej. Nastêpnie ods¹czano wydzielony osad przez œredni s¹czek. S¹czek z osadem
spalano i wypra¿ano w temperaturze 1100oC. Z pozosta³oœci w tyglu oznaczano wagowo krzem, a pozosta³oœæ
stapiano z wêglanem sodu. Rozpuszczony stop ³¹czono
z przes¹czem i analizowano. W celu sprawdzenia poprawnoœci zastosowanych procedur rozpuszczania, dwie próbki taœm rozpuszczono obydwiema metodami. W otrzymanych roztworach oznaczono zawartoœci krzemu i boru,
które tworz¹ lotne zwi¹zki z fluorowodorem. Dla obu metod roztwarzania zawartoœci krzemu i boru by³y zgodne
w granicach b³êdu oznaczania metody.
Zbadanie koincydencji spektralnych i wybór linii
analitycznych
Sk³ad chemiczny stopów amorficznych na osnowie ¿elaza jest bardzo z³o¿ony. W ich sk³ad wchodzi wiele pierwiastków o bardzo bogatym widmie spektralnym (W, Ta,
Cr, Cu, Zr, Ce, Mo, Ni, Nb, Y) wystêpuj¹cych w stosunkowo
du¿ych stê¿eniach. Pierwszym kryterium wyboru linii analitycznych by³a ich czu³oœæ (stosunek sygna³u do t³a). Z literatury wybrano dla ka¿dego badanego pierwiastka linie
analityczne o najwiêkszej czu³oœci (tablica 2).
Dla wybranych linii wykonano, stosuj¹c roztwory jednopierwiastkowe, nastêpuj¹ce sekwencje pomiarowe: Peak
search (znajdowanie linii), Auto attenuate (dobór napiêcia
na fotopowielaczu) i Profile (zdjêcie profilu linii). Otrzymane profile dla roztworów badanych pierwiastków nak³adano na siebie, otrzymuj¹c profile otoczenia spektralnego
badanych linii. Przyk³adowe profile otoczenia spektralnego dla linii neodymu zamieszczono na rysunku 1.
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Na podstawie analizy wykonanych profili badanych linii
spektralnych wybrano linie, dla których nie zachodz¹ interferencje spektralne od pierwiastków wystêpuj¹cych
w stopach amorficznych. Wybrane linie analityczne zamieszczono w tablicy 1.
Badanie sk³adu chemicznego stopów amorficznych na
zawartoœæ g³ównych sk³adników daje mo¿liwoœæ stosowania ma³ych nawa¿ek badanych próbek, a tym samym pozwala na wprowadzania do palnika plazmowego stosunkowo nisko zasolonych roztworów. Dziêki temu do prawid³owego wzbudzenia próbki nie stosowano du¿ej mocy
plazmy. Dobrane warunki wzbudzenia badanych próbek
by³y nastêpuj¹ce: moc plazmy – 1100 W, przep³yw gazu
ch³odz¹cego – 12 l/min, przep³yw gazu pomocniczego –
0,2 l/min, czas stabilizacji gazu pomocniczego – 3 s,ciœnienie w nebulizerze – 3 bar.
Na podstawie przeprowadzonych badañ opracowano
program analityczny o nazwie „Stopy amorficzne” pozwalaj¹cy oznaczaæ sk³ad chemiczny stopów amorficznych.
Oznaczanie sk³adu chemicznego stopów amorficznych
metod¹ XRF
W celu wykorzystania metody fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej do badania sk³adu chemicznego
stopów amorficznych na osnowie ¿elaza opracowano sposób nanoszenia roztworów naturalnych stopów oraz roztworów symuluj¹cych ich sk³ady na s¹czki typu „ultracarry” o ograniczonej powierzchni analitycznej (Rys. 2) oraz
sprawdzono czy sprawdzono, czy przy zastosowanym rozcieñczeniu próbek (1:400), mo¿liwy jest precyzyjny pomiar
natê¿enia promieniowania charakterystycznego oznaczanych w nich pierwiastków, co wi¹za³o siê wyborem linii
spektralnych, sprawdzeniem ich najbli¿szego otoczenia,

Rys. 1. Otoczenie spektralne linii neodymu 401,225 i 406,109 nm
Fig. 1. Spectral surroundings of neodymium line 401.225 and 406.109 nm

Tablica 1. Wybrane linie analityczne
Table 1. Selected analytical lines
D³ugoœæ linii
[nm]

D³ugoœæ linii
[nm]

Pierwiastek

D³ugoœæ linii
[nm]

Pierwiastek

Al

309,271

Ga

294,364

P

213,618

B

249,678

La

333,749

Si

251,611

Ce

413,765

Mn

257,610

Ta

263,558

Co

228,616

Mo

202,030

Ti

334,941

Pierwiastek

Cr

206,552

Nb

316,340

W

209,475

Cu

224,700

Nd

406,109

Y

371,030

Fe

259,940

Ni

221,647

Zr

339,198
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Rys. 2 a) S¹czek z naniesion¹ (w centralnej czêœci) próbk¹ roztworow¹ b) Sposób umieszczania s¹czka w naczyñku pomiarowym
Fig. 2 a) Filter with applied (in its central part) solution sample b) Placing the filter in measuring cell

ustaleniem warunków wzbudzenia oraz minimalnych czasów pomiaru (bardzo wa¿ne parametry ze wzglêdu na
cienkoœæ s¹czków).
Podczas budowy programu analitycznego okaza³o siê,
¿e przy zastosowanym (niezbêdnym) rozcieñczeniu próbek, nie jest mo¿liwe oznaczanie metod¹ XRF najni¿szych
(<1% atomowego) zawartoœci Y, Zr, Sn, La, Nd, Ce, oraz
najni¿szych zawartoœci pierwiastków reprezentuj¹cych
grupy T i M. Podobnie, jak dla pierwszej grupy stopów, nie
jest równie¿ mo¿liwe oznaczanie zawartoœci wêgla, boru
i krzemu. Wobec stwierdzonych ograniczeñ, zrezygnowano z wykorzystywania metody XRF jako metody alternatywnej dla metody OES ICP, natomiast wykorzystywano
opracowane programy analityczne do sprawdzania
(w ograniczonym zakresie) poprawnoœci przygotowywanych roztworów symuluj¹cych sk³ady naturalne (roztworów wzorcowych) w porównaniu z odpowiadaj¹cymi im
próbkami naturalnymi.

Tablica 3. Wyniki oznaczania sk³adu chemicznego próbki
„Taœma 2”
Table 3. Results of chemical constitution determination
for “Band 2” sample

Pierwiastek

Iloœæ
oznaczona
[mg]

Masa atomowa

Udzia³
atomowy

% atomowy

B

1,76

10,81

0,162

12,78

Co

33,41

58,93

0,567

44,75

Fe

17,60

55,85

0,315

24,86

Cu

0,87

63,54

0,014

1,10

Nb

4,13

92,91

0,044

3,47

Si

4,66

28,09

0,165

13,02

Suma

62,4

–

1,267

99,98

iloœæ próbki pobrana do analizy 62,4 mg

Wyniki i ich dyskusja
Analiza sk³adu chemicznego badanych próbek taœm zosta³a wykonana za pomoc¹ opracowanego programu „ Stopy amorficzne”. Otrzymane wyniki przedstawiono w tablicach 2 i 3. Wyniki pokazuj¹ bardzo dobr¹ zgodnoœæ mas
próbek pobranych do analizy z sum¹ miligramów oznaczonych dla poszczególnych pierwiastków. Oznaczony sk³ad
chemiczny dla taœm komercyjnych jest zgodny z oczekiwaniami. Œwiadczy to o bardzo dobrej dok³adnoœci i precyzji
opracowanej metody oznaczania sk³adu chemicznego stopów amorficznych.
Tablica 2. Wyniki oznaczania sk³adu chemicznego próbki
„Taœma 1”
Table 2. Results of chemical constitution determination
for ”Band 1” sample

Pierwiastek

Iloœæ
oznaczona
[mg]

Masa atomowa

Udzia³
atomowy

% atomowy

B

1,84

10,81

0,170

10,13

Cu

1,21

63,54

0,019

1,13

Fe

70,10

55,85

1,255

74,79

Nb

4,73

92,91

0,051

3,03

Si

5,13

28,09

0,183

10,90

Suma

83,01

–

1,678

99,98

iloœæ próbki pobrana do analizy 83,1 mg

Podsumowanie
Opracowano metody przeprowadzenia stopów amorficznych do roztworu. Opracowano metodê spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem ICP oznaczania sk³adu chemicznego stopów amorficznych na bazie ¿elaza. Metoda pozwala
na oznaczanie nastêpuj¹cych pierwiastków: Al. B, Ce, Co,
Cr,, Cu, Fe, Ga, La, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Si, Ta, Ti, W, Y i
Zr. Dla ka¿dego pierwiastka dobrano linie analityczn¹
oraz warunki wzbudzenia plazmowego. Kalibracjê spektrometru wykonano na wzorcach syntetycznych. Opracowano szczegó³ow¹ procedur¹ badawcz¹. Jako metodê porównawcz¹ opracowano metodê XRF, umo¿liwiaj¹c¹
sprawdzanie (w ograniczonym zakresie) poprawnoœci
przygotowywanych roztworów symuluj¹cych sk³ady naturalne (roztworów wzorcowych) w porównaniu z odpowiadaj¹cymi im próbkami naturalnymi.
W wyniku realizacji projektu powsta³a procedura badawcza oznaczania sk³adu chemicznego stopów amorficznych na bazie ¿elaza, a Laboratorium Analiz Chemicznych
bêdzie przygotowane do rutynowych badañ sk³adu chemicznego stopów amorficznych.
LITERATURA
1. Y. Yoshizawa, S. Oguma, K. Yamauchi, New Fe-based soft magnetic alloys composed of ultrafine grain structure, Journal
of Applied Physics, 64 (1988)
2. www.patentstorm.us
3. Materia³y aplikacyjne firmy Jobin Yvon
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Badanie sposobów ograniczenia emisji
CO2 w procesie elektrostalowniczym
w zakresie krótko- i d³ugoterminowym
Celem pracy by³o okreœlenie, w oparciu o œwiatowe
i w³asne doœwiadczenia, mo¿liwoœci i sposobów ci¹g³ego
zmniejszania emisji CO2 w procesie wytapiania stali
w piecu ³ukowym w bli¿szej i dalszej perspektywie czasowej. Wyniki badañ w zakresie dzia³añ krótkoterminowych wykaza³y, ¿e:
– zast¹pienie drobnokawa³kowego wêgla alternatywnym kompozytem gumowo-stalowym, powstaj¹cym
przy produkcji opon wp³ywa na zmniejszenie jednostkowego zu¿ycia wêgla o 1,5 kg/t stali, co odpowiada
ograniczeniu emisji CO2 o 5,5 kg/t stali,
– stosowanie dodatków ¿u¿lotwórczych i spieniaj¹cych
zawieraj¹cych MgO wp³ywa na zmniejszenie iloœci wêgla wdmuchiwanego do spieniania o 1–3 kg/t stali, co
odpowiada ograniczeniu emisji CO2 o 3,7–11 kg/t stali.
W zakresie dzia³añ d³ugoterminowych, zmierzaj¹cych
do ograniczenia emisji CO2, zachêcaj¹ce wydaj¹ siê wyniki badañ poch³aniania CO2 ze spalin odci¹ganych z pieca za pomoc¹ ¿u¿li z tego samego procesu, co wed³ug wyników przedstawionych w literaturze mo¿e doprowadziæ
do ograniczenia emisji CO2 o ok. 35%.

Examination of methods for reduction in CO2
emission in electric steel-melting process
in short- and long-term prospect
The purpose of the work was to determine, based on the
world and own experiences, the possibilities of and methods for reduction in CO2 emission in the steel-melting
process in arc furnace in the near and remote prospect.
The results of examinations for short-term activities showed that:
– the replacement of fine-sized carbon with the alternative rubber and steel composite that occurs in tyre production affects the reduction in carbon unit consumption by 1.5 kg/t of steel, which corresponds to reduction
in CO2 emission by 5.5 kg/t of steel,
– the use of slag-forming and slag-foaming additives containing MgO affects the reduction in amount of carbon
blown in for foaming by 1–3 kg/t of steel, which corresponds to reduction in CO2 emission by 3.7–11 kg/t of
steel.
For long-tem activities aiming at reduction in CO2
emission the results of examinations on absorption of CO2
from the fumes drawn off from the furnace using slags
from the same process seem to be appealing, which, according to the results presented in literature, may result in
reduction in CO2 emission by approx. 35%.

Wstêp
Celem pracy by³o okreœlenie, w oparciu o œwiatowe
i w³asne doœwiadczenia, mo¿liwoœci i sposobów ci¹g³ego
zmniejszania emisji CO2 w procesie wytapiania stali w piecu ³ukowym w bli¿szej i dalszej perspektywie czasowej.
Hutnictwo nastawione jest na zu¿ywanie zarówno wêgla jak i innych noœników energii. Dzia³ania w hutnictwie,
zmierzaj¹ce do ci¹g³ego zmniejszania emisji CO2, stanowi¹cego po³owê gazów cieplarnianych, podzielono na krótko-, œrednio- i d³ugoterminowe [1–3].
Dzia³ania krótkoterminowe prowadz¹ do zmniejszenia
zu¿ycia energii wytwarzanej g³ównie ze spalania paliw kopalnych, oraz do systematycznego stosowania materia³ooszczêdnych i czystych technologii i celem ich jest
zmniejszenie emisji CO2 o 10–15%, w zale¿noœci od lokal-
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nych uwarunkowañ [3]. Dzia³ania œrednioterminowe polegaæ maj¹ na dalszym zwiêkszaniu udzia³u z³omu w procesach stalowniczych poprzez doskonalenie recyklingu
z³omu i stali. Oznacza to dalszy rozwój produkcji stali
w procesie elektrostalowniczym, jak równie¿ zwiêkszenie
udzia³u z³omu w procesie konwertorowo-tlenowym do 250
kg/t stali. W zakresie dzia³añ d³ugoterminowych le¿y opracowanie nowych procesów w hutnictwie, zmieniaj¹cych
zupe³nie wykorzystanie paliw kopalnych, poprzez zastosowanie odnawialnych zasobów energii, b¹dŸ wyeliminowanie wêgla z procesu [2–4]. D¹¿y siê równie¿ do szacowania okresu trwa³oœci wyrobów zarówno dla potrzeb producenta, jak i w celu zachêcenia odbiorców i spo³eczeñstwa do wykorzystywania œrodowiskowych zalet wyrobów
stalowych [4].
Proces wytapiania stali w piecu ³ukowym, oparty na
z³omie, jest szczególnie korzystny dla gospodarki z punktu
widzenia ograniczania emisji CO2 do atmosfery, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w Protokole z Kioto, jak równie¿
z przydzielonymi Polsce globalnymi wskaŸnikami emisji
CO2 do atmosfery. Zwiêkszenie udzia³u z³omu w procesie
produkcji stali o jedn¹ tonê przyczynia siê do zmniejszenia
o 2 tony globalnej emisji CO2 do atmosfery.
Materia³, zakres i metodyka badañ
W pracy przeprowadzono badania laboratoryjne i próby
przemys³owe nad wykorzystaniem nawêglaczy alternatywnych do poprawy uzysku wêgla w k¹pieli metalowej
w piecu ³ukowym oraz podjêto dzia³ania maj¹ce na celu
optymalizacjê warunków spieniania ¿u¿la poprzez sterowanie sk³adem chemicznym ¿u¿la w procesie wytapiania.
W badaniach laboratoryjnych zastosowano do nawêglania koks, antracyt, opony i kompozyt gumowo stalowy
w postaci kawa³kowej. W badaniach przemys³owych wykorzystano wêgiel i kompozyt gumowo-stalowy. W przemys³owych próbach poprawy warunków spienia ¿u¿la zastosowano ró¿nego rodzaju dodatki zawieraj¹ce MgO
(wapno dolomitowe, syntetyczny ¿u¿el).
W piecu indukcyjnym o pojemnoœci tygla 3,5 kg wykonano wytopy laboratoryjne z zastosowaniem do nawêglania
koksu, antracytu, oraz rozdrobnionych opon i kompozytu
gumowo-stalowego (taœm kordu), dostêpnych w coraz wiêkszych iloœciach na rynku. Nawêglacze te stosowano w iloœci 2% masy wsadu. Zawartoœci wêgla w nawêglaczach
by³y nastêpuj¹ce: koks – 95%, antracyt 91%, opony 70%,
kompozyt 35%. Rozdrobnione nawêglacze umieszczano
na dnie tygla i przykrywano drobnokawa³kowym ¿elazem
armco. W trakcie topienia analizowano sk³ad chemiczny
spalin na zawartoœæ CO, NOx i SO2.
Bior¹c pod uwagê dostêpnoœæ na rynku kilkakrotnie tañszego od koksu kompozytu gumowo-stalowego, o zawartoœci oko³o 35% wêgla i 60% ¿elaza w jednej z krajowych stalowni, przeprowadzono próby przemys³owe ze stosowaniem kompozytu we wsadzie do pieca ³ukowego, o pojemnoœci 140 ton. Kompozyt ten stosowano w iloœci od 0,5 do
1% masy wsadu. Dostarczany by³ on w jednolitych
kawa³kach o masie jednostkowej od 500–700 kg.
Bloki kompozytu (1 do 2) o masie sumarycznej od
500–1100 kg umieszczono na warstwie lekkiego z³omu
w pierwszym koszu wsadowym i ³adowano nañ skrzepy
i resztê z³omu, po czym kosz ³adowano do pieca, „wciskaj¹c” kompozyt do jeziorka ciek³ego metalu przy spadaniu zawartoœci kosza do pieca. W trakcie procesu topienia
monitorowano zawartoœci CO, NOx i SO2 w spalinach.
W aspekcie poprawy warunków spieniania ¿u¿la w piecu ³ukowym poprzez sterowanie sk³adem chemicznym ¿u-
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¿la w jednej z krajowych stalowni przeprowadzono próby
przemys³owe w piecu ³ukowym o poj. 140 ton, z regulacj¹
sk³adu chemicznego ¿u¿li i zasadowoœci za pomoc¹ ró¿nego rodzaju dodatków zawieraj¹cych MgO (wapno dolomitowe, masa magnezytowa, syntetyczny ¿u¿el).
Wyniki i ich dyskusja
Zestawione w tablicy 1 na podstawie wyników z wytopów laboratoryjnych uzyski wêgla oraz przyrosty zawartoœci fosforu i siarki wskazuj¹, ¿e najlepszy uzysk wêgla
osi¹gniêto przy stosowaniu koksu, a najmniejszy – przy
stosowaniu kompozytu.
Tablica 1. Uzyski wêgla i przyrosty P i S z ró¿nych
nawêglaczy
Table 1. Carbon yields and P and S gains from various
carburisers
Nawêglacz

Uzysk wêgla Przyrost % / 1% nawêglacza
%
P
S

Koks

79

0,002

0,006

Antracyt

66

0,002

0,011

Kompozyt

14

0,003

0,007

Opony

54

0,002

0,007

Bior¹c pod uwagê emisjê gazów szkodliwych z nawêglaczy podczas roztapiania wsadu w piecu indukcyjnym, najwiêksze przyrosty zawartoœci zarówno CO jak NOx i SO2
zanotowano przy stosowaniu rozdrobnionych opon i kompozytu g³ównie w czasie pierwszych kilku minut od
za³¹czenia pieca. Przy stosowaniu koksu i antracytu poziom zawartoœci wy¿ej wymienionych sk³adników spalin
by³ niewielki przez ca³y czas wytapiania.
W tablicy 2 (wytopy przemys³owe) zestawiono wskaŸniki emisji CO dla wytopów z kompozytem oraz dla celów porównawczych – z wêglem we wsadzie, przy stosowaniu takiej samej iloœci wêgla wdmuchiwanego do spieniania ¿u¿la.
Z tablicy tej wynika, ¿e przy stosowaniu kompozytu
œrednie wartoœci emisji CO wyra¿one w kg/h s¹ mniejsze,
ni¿ przy stosowaniu nawêglacza, przy porównywalnym ich
udziale we wsadzie (oko³o 500 kg/wytop). Podobnie mniejsze wartoœci uzyskano dla emisji CO wyra¿onej w g/t
ciek³ej stali. Jedynie nieco wiêksze wartoœci uzyskano dla
wskaŸnika emisji w mg/Nm3.
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Œrednie wartoœci emisji SO2 i NOx zarówno wytopów
z wêglem jak i kompozytem s¹ niewielkie, rzêdu 1,5 kg/h.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e wskaŸnik œredniej emisji CO wg
Najlepszych Dostêpnych Technik (BAT) wynosi od
740–4900 g/t stali, czyli wartoœci uzyskane dla wêgla s¹
mniejsze od tej wartoœci, a przy stosowaniu kompozytu –
znacznie mniejsze.
Z analizy wytopów przemys³owych z wykorzystaniem
kompozytu gumowo-stalowego i zestawieniu œrednich
wartoœci wskaŸników technologicznych pracy pieca ³ukowego przy stosowaniu do nawêglania wsadu wêgla i kompozytu wynika, ¿e nie ma wyraŸnej ró¿nicy pomiêdzy stosowaniem wêgla i kompozytu do nawêglania k¹pieli metalowej. Czynnikiem decyduj¹cym o wyborze nawêglacza bêdzie wiêc tutaj jedynie cena zakupu oraz koszty logistyczne.
Stosuj¹c zamiennik 500 kg wêgla na wytop za 700 kg
kompozytu/wytop mo¿na zmniejszyæ iloœæ wêgla wprowadzanego z kompozytu o 210 kg/wytop, czyli o 1,5 kg/t stali
lub o 5,5 kg CO2/t stali.
Przemys³owe próby poprawy warunków spieniania ¿u¿la poprzez sterowanie sk³adem chemicznym ¿u¿la i k¹pieli metalowej wykazuj¹ mo¿liwoœci zmniejszenia emisji
CO2 o 3,7–11 kg/t stali .
Wnioski
1. Wyniki badañ w zakresie dzia³añ krótkoterminowych
wykaza³y, ¿e:
– zwiêkszenie uzysku wêgla wprowadzanego do wsadu
w postaci nawêglaczy poprzez stosowanie ich w jak
najlepszej postaci fizycznej i w jak najlepszy sposób,
np. poprzez zast¹pienie drobnokawa³kowego wêgla
alternatywnym kompozytem gumowo-stalowym, powstaj¹cym przy produkcji opon i dostêpnym szeroko
na rynku, wp³ywa na zmniejszenie jednostkowego zu¿ycia wêgla o 1,5 kg/t stali, co odpowiada ograniczeniu
emisji CO2 o 5,5 kg/t stali,
– sterowanie sk³adem chemicznym ¿u¿la w czasie procesu wytapiania w piecu ³ukowym dla zapewnienia
optymalnych w³asnoœci ¿u¿li w odniesieniu do ich pienistoœci (dodatków ¿u¿lotwórczych zawieraj¹cych
MgO, œrodków do spieniania zawieraj¹cych cz¹stki
MgO itp.), wp³ywa na zmniejszenie iloœci wêgla wdmuchiwanego do spieniania o 1–3 kg/t stali, co odpowiada
ograniczeniu emisji CO2 o 3,7–11 kg/t stali.

Tablica 2. Œrednia emisja CO (przed filtrem) z ca³ego wytopu oraz z poszczególnych jego etapów
Table 2. Average CO emission (upstream of filter) from complete heat and from its individual stages

ca³y
wytop

topienie
I kosza

topienie
II kosza

œwie¿.
wyk.

naprawa
po spust.

g/t
stali

mg/Nm3

wêgiel

kompozyt

Iloœæ
spieniacza
kg/wytop

50

40,4

–

–

–

27,3

–

–

500

–

530

471581

54

75,5

119,1

56,4

43,3

27,7

467

112

500

–

530

471582

52

92,6

–

132,0

70,0

8,3

569

120

500

–

530

471583

54

55,9

58,8

57,0

–

–

–

–

500

–

530

471584

49

–

14,5

–

–

–

–

–

–

500

530

473687

61

65,7

105,5

62,1

49,2

2,8

–

–

–

700

530

473688

54

61,4

67,9

40,7

73,0

8,0

355

177

–

700

530

473689

54

56,7

–

–

83,2

3,9

–

–

–

1100

530

473690

52

36,0

17,2

51,4

46,1

6,5

209

137

–

500

530

473691

55

41,5

54,2

23,2

47,7

6,2

232

128

–

700

530

Numer
wytopu

Czas
wytopu
min.

471580

Iloœæ nawêglacza
kg/wytop

Œrednia emisja CO, kg/h
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2. W zakresie dzia³añ d³ugoterminowych, zmierzaj¹cych
do ograniczenia emisji CO2, zachêcaj¹ce wydaj¹ siê wyniki badañ poch³aniania CO2 ze spalin odci¹ganych
z pieca za pomoc¹ ¿u¿li z tego samego procesu, co
wed³ug wyników przedstawionych w literaturze mo¿e
doprowadziæ do ograniczenia emisji CO2 o ok. 35%.
Wyniki badañ wykorzystane zostan¹ w publikacjach i
referatach dotycz¹cych poprawy technologii wytapiania
stali w piecach ³ukowych w aspekcie oszczêdnoœci energii
i zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery, jak równie¿ przy

Prace IM¯ 1 (2009)

bezpoœredniej realizacji zleceñ od przedsiêbiorstw eksploatuj¹cych piece ³ukowe do topienia z³omu stalowego.
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