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Projekty badawcze sfinansowane z dotacji na dziaâalnoğý statutowĆ
Research projects financed by the State Budget Funds assigned for statutory activity
Wyniki projektów badawczych Þnansowych z dotacji na dziađalnoħè statutowæ Instytut Metalurgii Ľelaza publikuje systematycznie od kilku lat w kolejnych numerach Prac, traktujæc to jako wypeđnienie obowiæzku informowania
o sposobie wykorzystania ħrodków publicznych na dziađalnoħè statutowæ. Chcæc uniknæè rozproszenia tych informacji w czterech zeszytach kwartalnika Zespóđ Redakcyjny postanowiđ informacjú o pracach statutowych wykonanych
w roku 2013 zamieħciè zbiorczo w jednym numerze poħwiúconym w cađoħci tej publikacji.
Mariusz Adamczyk

Zbadanie moĪliwoĞci poprawy wáaĞciwoĞci
plastycznych niskowĊglowych stali typu
C-Mn-Al-Si po obróbce cieplno-plastycznej
w wyniku przemiany fazowej austenitu
indukowanej odksztaáceniem plastycznym
na zimno
Zbadano moľliwoħè indukowania przemiany austenitu
szczætkowego w martenzyt w stali typu C-Mn-Al-Si poprzez odksztađcenie plastyczne na zimno. Zbadano wpđyw
tej przemiany na plastycznoħè i wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe stali. Wykonane badania wchodziđy w zakres problematyki rozwijanej w Instytucie dotyczæcej stopów ľelaza
z ukđadu Fe-(0,1%C)-(1÷8%Al) búdæcych bazæ dla nowej
grupy niskowúglowych stali konstrukcyjnych.

Examination of ability to improve plastic properties
of low-carbon C-Mn-Al-Si steels after thermomechanical treatment as a result of austenite phase
transformation induced by cold plastic strain
The ability to induce the transformation of residue
austenite into martensite in C-Mn-Al-Si steel by cold plastic strain was examined. The impact of this transformation
on workability and strength properties of steel was tested.
The tests were a part of issues developed by the Instytut
Metalurgii Ľelaza with regard to Fe-(0.1%C)-(1÷8%Al) ferroalloys, which are the base for a new group of low-carbon
constructional steels.

Wprowadzenie
Celem pracy byđo zbadanie moľliwoħci poprawy wđaħciwoħci plastycznych i wytrzymađoħciowych niskostopowych stali typu C-Mn-Al-Si po obróbce cieplno-plastycznej i regulowanym chđodzeniu, w wyniku wywođania dodatkowej przemiany fazowej austenitu szczætkowego indukowanej odksztađceniem plastycznym na
zimno. Zagadnienia te sæ przedmiotem badaē w prowadzonych w Instytucie pracach dotyczæcych opracowania
charakterystyki przemian fazowych i strukturalnych
zachodzæcych w stopach z ukđadu Fe-(0,1%C)-(1÷8%Al)
stanowiæcych bazú dla nowej grupy stali konstrukcyjnych, charakteryzujæcych siú lepszym zespođem wđaħciwoħci technologicznych i uľytkowych w stosunku do
konwencjonalnych niskostopowych gatunków stali konstrukcyjnych. Wyniki pracy pozwoliđy na uzupeđnienie
jednego z kierunków badawczych w realizowanej pracy
doktorskiej nt. „Okreħlenie relacji pomiúdzy strukturæ
a parametrami odksztađcenia stali TRIP”.
We wczeħniejszych badaniach [1, 2] stwierdzono m.in.,
iľ dla stopów zawierajæcych glin w iloħci od 1÷~5% masowych moľliwe jest uzyskanie struktury wielofazowej,
skđadajæcej siú z osnowy ferrytycznej, w której w zaleľnoħci od szybkoħci chđodzenia, rozmieszczone sæ wyspy

perlitu, bainitu i/lub martenzytu, jak równieľ pewnej
iloħci austenitu szczætkowego. Oczekuje siú, iľ w przypadku zastosowania regulowanego chđodzenia z przystankiem izotermicznym w zakresie przemiany bainitycznej, moľliwe jest uzyskanie stosunkowo duľej iloħci
austenitu szczætkowego w strukturze tych stopów, co
moľe przyczyniè siú do dalszej poprawy ich wđaħciwoħci mechanicznych, w wyniku wystæpienia efektu TRIP
w trakcie odksztađcenia.
W oparciu o wyniki dotychczasowych badaē nad niskowúglowymi stalami z dodatkiem stopowym glinu
[1–4], w zakresie kinetyki przemian fazowych austenitu zachodzæcych przy chđodzeniu, zaprojektowano
parametry prób ħciskania i chđodzenia na urzædzeniu
Gleeble. ZidentyÞkowano korelacjú pomiúdzy parametrami przystanku izotermicznego po odksztađceniu na
goræco (temperatura i czas wytrzymania) a udziađem
i morfologiæ austenitu szczætkowego wystúpujæcego
w strukturze badanych stali z glinem. Na podstawie
przeprowadzonych prób statycznego rozciægania próbek po regulowanym chđodzeniu, okreħlono wpđyw
udziađu metastabilnego austenitu w strukturze stali
na jej wđaħciwoħci mechaniczne i ciægliwoħè oraz dokonana zostađa iloħciowa ocena udziađu austenitu przemienionego w martenzyt na skutek indukowanej odksztađceniem przemiany fazowej.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Przedmiotem badaē byđa niskostopowa stal typu
C-Mn-Al-Si o strukturze wielofazowej oraz dwie eksperymentalne stale niskowúglowe o zawartoħci masowej
glinu 3 i 4%. Skđad chemiczny badanych materiađów
przedstawiono w tabeli 1. Stal A1,5 zaprojektowano
tak by w trakcie kontrolowanego chđodzenia po odksztađceniu na goræco w zakresie stabilnoħci austenitu
(lub poprzez wygrzewanie w zakresie temperatury Ac1
i Ac3), moľliwe byđo uzyskanie struktury ferrytycznobainitycznej z austenitem szczætkowym. W przypadku
eksperymentalnych stali zawierajæcych 0,1% C i powyľej ~1,8% glinu, w trakcie nagrzewania nastúpuje tylko czúħciowa przemiana fazowa DĺJ. W zakresie temperatury pomiúdzy temperaturæ powstawania ferrytu
wysokotemperaturowego a temperaturæ A1 stale te
posiadajæ strukturú dwufazowæ: ferryt G + J. W zwiæzku z tym istnieje ograniczona moľliwoħè podwyľszenia
wđaħciwoħci mechanicznych i plastycznoħci tych stali na
drodze rozdrobnienia struktury wywođanego przemianæ fazowæ w wyniku obróbki cieplnej. Wđaħciwoħci tych
stali moľna natomiast ksztađtowaè gđównie poprzez
zastosowanie odpowiednio dobranych parametrów odksztađcenia plastycznego na goræco (temperatury oraz
wielkoħè gniotu) i towarzyszæcych odksztađceniu procesów rekrystalizacji osnowy ferrytycznej oraz w wyniku
przemiany fazowej wysp austenitycznych podczas chđodzenia po odksztađceniu.
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Tabela 1. Skđad chemiczny badanych stali z glinem, % masowe
Table 1. Chemical composition of tested steels containing aluminium, wt %
Oznaczenie

C

Mn

Alcađk

Si

P

S

Cu

Cr

Sn

A3

0,095

1,40

3,20

0,12

0,009

0,009

0,022

-

0,004

A4

0,11

1,41

4,00

0,14

0,008

0,010

0,019

-

0,005

A1,5

0,23

1,51

1,53

0,27

0,017

0,014

0,21

0,15

0,011

Zakres badaē i analiz obejmowađ nastúpujæce etapy:
– próby ħciskania na goræco w urzædzeniu Gleeble z nastúpnym izotermicznym wygrzewaniem w zakresie
temperatury przemiany bainitycznej (430-470°C), w
celu wytworzenia w strukturze stali C-Mn-Al-Si zróľnicowanego udziađu frakcji metastabilnego austenitu
szczætkowego,
– wyznaczenie podstawowych wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych i plastycznoħci stali (Re, Rm, A),
– okreħlenie udziađu austenitu szczætkowego metodæ
rentgenowskiej iloħciowej analizy fazowej,
– przeprowadzenie obserwacji mikroskopowych w celu
scharakteryzowania morfologii skđadników strukturalnych stali,
– analiza wyników i okreħlenie wpđywu udziađu austenitu szczætkowego w strukturze i postúpu przemiany
tej fazy w martenzyt na plastycznoħè stali.

nia w strukturze po odksztađceniu na goræco stabilnego w temperaturze otoczenia austenitu szczætkowego.
Zastosowanie izotermicznego przystanku w trakcie
chđodzenia, w stosunku do chđodzenia ciægđego z szybkoħciæ 15°C/s, znaczæco poprawiđo plastycznoħè stali.
W przypadku stali o zawartoħci 3% glinu uzyskano
blisko 40-procentowy wzrost wydđuľenia równomiernego do poziomu Agt=17,5%. Wzrost plastycznoħci wiæľe
siú niestety ze znacznym spadkiem wytrzymađoħci na
rozciæganie (o ok. 150 MPa), lecz wartoħè granicy plastycznoħci pozostaje na zbliľonym poziomie (Re = 410
MPa). Dla stali zawierajæcej 4% glinu przy stosunkowo
niewielkim spadku wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych,
zanotowano ponad dwukrotny wzrost plastycznoħci do
A2,5 = 20,2%, uzyskujæc jednoczeħnie stosunkowo duľæ
wartoħè wydđuľenia równomiernego Agt = 14%.

Wyniki i ich dyskusja

Przeprowadzone badania stali zawierajæcej glin
w iloħci 1,5% wskazujæ, iľ ksztađtowanie wielofazowej
struktury z austenitem szczætkowym jest zđoľonym procesem, uwarunkowanym róľnymi czynnikami strukturalnymi i technologicznymi, które majæ wpđyw na
udziađ, morfologiú, wielkoħè i rozmieszczenie poszczególnych skđadników strukturalnych. Uzyskane wyniki eksperymentów wskazujæ m.in., iľ poprzez zmianú
parametrów izotermicznego wygrzewania w zakresie
przemiany bainitycznej moľna sterowaè udziađem austenitu szczætkowego oraz jego stabilnoħciæ mechanicznæ, wpđywajæc istotnie na plastycznoħè stali. Zastosowanie odpowiednio dobranych parametrów odksztađcenia pozwalajæcych na dostatecznie duľe rozdrobnienie
ziarn osnowy ferrytycznej eksperymentalnych stali zawierajæcych glin w iloħci 3 i 4% oraz zastosowanie regulowanego chđodzenia w celu uzyskania dyspersyjnych
wysp austenitu szczætkowego moľe przyczyniè siú do
znaczæcej poprawy plastycznoħci tych stali w wyniku
wystæpienia efektu przemiany fazowej JĺD’.

W przypadku stali zawierajæcej 1,5% glinu zastosowanie kontrolowanego chđodzenia bezpoħrednio po
odksztađceniu na goræco pozwoliđo na uzyskanie wielofazowej struktury ferrytyczno-bainitycznej z austenitem szczætkowym o udziale objútoħciowym w zakresie
od ~10 do 15% (zaleľnie od przyjútych parametrów
odksztađcenia i wygrzewania izotermicznego) oraz
nieznacznej iloħci martenzytu. Austenit szczætkowy
widoczny jest w postaci wydđuľonych ziarn zlokalizowanych pomiúdzy ziarnami ferrytu poligonalnego, wystúpuje ponadto na granicach miúdzyfazowych ferrytu
i bainitu w postaci nieregularnych, ostro zakoēczonych
drobnych ziarn o wielkoħci poniľej 4Pm. W przypadku
stali zawierajæcych 3% i 4% glinu poprzez zastosowanie chđodzenia obejmujæcego przystanek izotermiczny
w temperaturze 470°C w czasie 20 min., uzyskano
strukturú zđoľonæ z osnowy ferrytycznej, w której wystúpujæ wyspy zđoľone z austenitu szczætkowego, przemienionego czúħciowo w bainit i/lub martenzyt. Badania rentgenograÞczne potwierdziđy wystúpowanie w
strukturze stali austenitu szczætkowego w iloħci ~6%
obj. (dla zawartoħci 3% glinu) oraz ~2,5% obj. (dla zawartoħci 4% glinu).
Próbki po testach w symulatorze Gleeble poddano
statycznej próbie rozciægania, w której wyznaczono
wđaħciwoħci mechaniczne oraz zbadano plastycznoħè
stali. Najkorzystniejsze pođæczenie wđaħciwoħci mechanicznych oraz plastycznoħci stali zawierajæcej glin w
iloħci 1,5% uzyskano w wyniku wygrzewania w temperaturze 450°C w czasie 20 minut. Dla tych warunków wygrzewania próbki charakteryzowađy siú najwiúkszym wydđuľeniem równomiernym Agt = 20,5%,
przy zachowaniu stosunkowo wysokiego poziomu wytrzymađoħci na rozciæganie i granicy plastycznoħci (Re
= 470 MPa i Rm= 745MPa) . Niska wartoħè stosunku
Rp0,2 / Rm = 0,63 daje korzystny zapas plastycznoħci wymagany w procesach przeróbki plastycznej na zimno.
Wykazano, iľ w przypadku stali zawierajæcych 3 i 4%
glinu istnieje đatwa technologicznie moľliwoħè uzyska-
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Opracowanie podstaw technologii
obróbki cieplnej ultrawytrzymaáej stali
konstrukcyjnej w celu wytworzenia
trójfazowej struktury nanokompozytowej
o zwiĊkszonej odpornoĞci na pĊkanie
Celem badaē byđo opracowanie obróbki cieplnej podwyľszajæcej odpornoħè na púkanie stali o wytrzymađoħci powyľej 1,8 GPa. W wyniku badaē dylatometrycznych, strukturalnych i mechanicznych ustalono parametry obróbki
cieplnej prowadzæce do powstania trójfazowej struktury
skđadajæcej siú z martenzytu o pđytkach dzielæcych wyjħciowe ziarno austenitu na mniejsze obszary, bezwúglikowego
bainitu tworzæcych pakiety o mniejszych wymiarach niľ
osiægane po typowej obróbce cieplnej oraz z austenitu resztkowego w formie nanolistew. Stwierdzono, ľe zastosowanie
opracowanej obróbki zwiúksza energiú đamania w próbie
udarnoħci Charpy V o 20÷25% w stosunku do wartoħci
uzyskiwanych w wyniku zastosowania typowej obróbki
cieplnej.

Development of basic principles of heat treatment
technology for ultrastrength structural steel aiming
at creation of triple-phase nanostructure with
increased fracture resistance
The purpose of the research was to develop heat treatment to increase fracture resistance of steels with strength
above 1.8 GPa. As a result of dilatometric, structural and
mechanical tests, heat treatment parameters resulting in
formation of triple-phase structure consisting of martensite with plates splitting the initial austenite grain into
smaller areas, carbide-free bainite which forms packages
with smaller sizes than those obtained after typical heat
treatment and residual austenite in the form of nanostrips
were determined. The application of the developed treatment was found to increase the fracture energy in Charpy
V-notch test by 20÷25% in relation to the values obtained
by using the typical heat treatment.

Wprowadzenie
Gatunkiem stali ultrawytrzymađej o strukturze nanokrystalicznej (nanoziarnistej), wykazujæcym bardzo
korzystne wđaħciwoħci, przy kosztach porównywalnych
z kosztami standardowych wyrobów ze stali ħredniostopowych ulepszanych cieplnie, jest gatunek stali nanostrukturalnej bainityczno-austenitycznej NANOS-BA®
opracowany w projekcie PS 0001 [1]. Dotychczasowe
badania doprowadziđy do osiægniúcia wđaħciwoħci wyrobów ze stali NANOS-BA® (blach i prútów) na nastúpujæcym poziomie: wytrzymađoħè powyľej 1,8 GPa,
granica plastycznoħci powyľej 1,3 GPa, wydđuľenie
cađkowite w statycznej próbie rozciægania w przedziale
wartoħci 12–20%, twardoħè w przedziale 550–650 HV10
oraz udarnoħè KV (mierzona na wyrobach o mađym
stopniu przerobu plastycznego, wynoszæcego 3,5÷4,0)
ok. 10 J/cm2 w temperaturze minus 40ºC i powyľej 15
J/cm2 w temperaturze otoczenia. Gđównym wyzwaniem
kolejnego etapu udoskonalania stali NANOS-BA® jest
polepszenie odpornoħci na púkanie, przy zachowaniu
ultrawysokiej wytrzymađoħci i dobrej plastycznoħci.
Celem badaē byđo opracowanie parametrów obróbki
cieplnej, prowadzæcych do wytworzenia zmodyÞkowanej struktury, która zapewniđaby polepszenie odpornoħci na púkanie (mierzonej udarnoħciæ) stali NANOS-
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BA®. Cel ten zaplanowano osiægnæè przez opracowanie
i testowanie nowej obróbki, obejmujæcej kilka nastúpujæcych po sobie zabiegów cieplnych, prowadzæcych
do wytworzenia trójfazowej struktury skđadajæcej siú
z pđytek martenzytu powstajæcych z austenitu jako
pierwsza faza i dzielæcych wyjħciowe ziarno austenitu
na mniejsze obszary, nanolistew bezwúglikowego bainitu tworzæcych pakiety o mniejszych wymiarach niľ
osiægane po typowej obróbce cieplnej oraz z nanolistew
austenitu resztkowego.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađem do badaē byđy blachy ze stali NANOSBA®, o gruboħciach dostosowanych do wymiarów zaplanowanych do wykonania próbek. Z blach wykonano
próbki dylatometryczne, wytrzymađoħciowe, udarnoħciowe i do badaē strukturalnych. Metodæ dylatometrycznæ, za pomocæ dylatometru DIL 805, wyznaczono
temperatury charakterystyczne (Ac1, Ac3, MS), opracowano fragmenty wykresów CTPc i CTPi oraz zrealizowano cykle cieplne symulujæce operacje nowej
obróbki cieplnej. Obrobione cieplnie z zastosowaniem
opracowanych parametrów próbki poddano badaniom
udarnoħci w temperaturach -40, -20, 0 i 25oC. Wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe wyznaczono w próbie jednoosiowego rozciægania w temperaturze otoczenia za
pomocæ maszyny wytrzymađoħciowej Zwick 250 kN.
Pomiary zawartoħci austenitu resztkowego wykonano
na wybranych próbkach dylatometrycznych za pomocæ
dyfraktometru rentgenowskiego PANalytical Empyrean wyposaľonego w system do mikrodyfrakcji. Badania
mikrostruktury próbek dylatometrycznych wykonano
za pomocæ mikroskopu ħwietlnego (MS) przy powiúkszeniach 400× i 800×, a wybrane próbki udarnoħciowe
poddano badaniom mikroskopowym charakteryzujæcym strukturú, geometriú proÞlu púkania (MS i SEM)
oraz morfologiú przeđomów (SEM).
Wyniki i ich dyskusja
Obecnie stosowana Þnalna obróbka cieplna wyrobów
ze stali NANOS-BA® polega na chđodzeniu z temperatury austenityzowania do zađoľonej temperatury przemiany izotermicznej Ti (Ti = MS + 20÷50ºC) oraz obróbce izotermicznej w temperaturze Ti w czasie 50–100
godzin (wartoħci tych parametrów zaleľæ od skđadu
chemicznego konkretnego wytopu i od wymaganych
wđaħciwoħci Þnalnych wyrobu). Wielkoħè ziarna austenitu uzyskiwana po austenityzowaniu stali NANOSBA® – mierzona ħredniæ ciúciwæ – wynosi 15-20 zm,
co odpowiada wielkoħci 8–9 w skali ASTM. Wielkoħè
ziarna austenitu przed przemianæ wpđywa na wielkoħè
pakietów listew bainitu, a typ budowy pakietowej bainitu jest jednym z istotnych czynników wpđywajæcych
na mechanizm i energiú púkania. Odpornoħè na púkanie stali o strukturze listwowego dyslokacyjnego martenzytu i/lub bainitu, okreħlona np. temperaturæ przejħcia w stan kruchy TK, jest proporcjonalna do podanej
poniľej funkcji zaleľnej od ħredniej wielkoħci pakietów
listew dP i od ħredniej szerokoħci listew l [2, 3]:
TK ~ ln(dP l)1/2

(1)

Z podanej zaleľnoħci wynika, ľe im mniejsza wielkoħè
pakietów i im wúľsze listwy, tym niľsza temperatura
przejħcia w stan kruchy, czyli tym wiúksza odpornoħè
na púkanie. Podwyľszenie udarnoħci wyrobów ze stali
nanostrukturalnej bainityczno-austenitycznej NANOS-
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BA® moľna wiúc uzyskaè w wyniku zmniejszenia wymiarów pakietów listew bainitu. Aby to osiægnæè, naleľy
metodami obróbki cieplnej i / lub modyÞkacjami skđadu
chemicznego spowodowaè rozdrobnienie lub podziađ na
mniejsze obszary wyjħciowego ziarna austenitu.
Nowa obróbka búdæca przedmiotem badaē, nazwana wstúpnie GSIT (Grain Sectioning and Isothermal
Transformation = podziađ ziarn i przemiana izotermiczna) [4], która w zađoľeniu ma doprowadziè do
rozdrobnienia pakietów nanolistew bainitu i w konsekwencji spowodowaè zwiúkszenie odpornoħci na púkanie, obejmuje: chđodzenie wyrobu z zakresu trwađoħci
austenitu do temperatury TS pomiúdzy MS a MF, wyrównanie temperatury na przekroju do wartoħci TS, w
wyniku czego powstaje okreħlona objútoħè martenzytu
w postaci pđytek lub listew dzielæcych ziarna austenitu
na subziarna, nagrzanie wyrobu do temperatury przemiany izotermicznej austenitu w bainit powyľej temperatury MS i przeprowadzenie przemiany okreħlonej
czúħci austenitu w bainit niskotemperaturowy. W wyniku takiej obróbki powstaje trójfazowa nanostruktura
bainityczno-austenityczno-martenzytyczna (struktura
BAM), o korzystnej morfologii, wielkoħci i wzajemnym
rozmieszczeniu poszczególnych elementów skđadników
fazowych. Wstúpna operacja polegajæca na wytrzymywaniu przez okreħlony czas w temperaturze pomiúdzy
MS a MF stosowana jest dotychczas w procesach obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych wysokowytrzymađych
w celu wytworzenia struktury martenzytyczno-austenitycznej i spowodowania dyfuzji wúgla do pozostađego austenitu, aby zmieniè jego wđaħciwoħci Þzyko-chemiczne (proces Q&P – quenching and partitioning =
hartowanie i rozsegregowanie wúgla) [5].
Na podstawie dylatogramów oszacowano iloħci martenzytu powstađe w wyniku ochđodzenia stali NANOSBA® do temperatur poniľej MS: 180ºC, 160ºC, 140ºC,
120ºC oraz 100ºC. Uwzglúdniajæc wykonane pomiary
iloħci martenzytu powstađego w temperaturach poħrednich pomiúdzy MS a MF oraz morfologiú i rozmieszczenie powstađych listew lub pđytek martenzytu i twardoħci próbek poddanych poszczególnym cyklom obróbki
w dylatometrze, wytypowano wartoħè temperatury
TS, do której nastúpuje ochđodzenie w celu wytworzenia pđytek martenzytu dzielæcych ziarna austenitu na
mniejsze obszary. Z dokonanej analizy udarnoħci próbek obrobionych cieplnie wedđug róľnych wariantów
wynika, ľe zastosowanie obróbki GSIT zwiúksza udarnoħè stali NANOS-BA® w porównaniu z wartoħciami
otrzymanymi po zastosowaniu obróbki standardowej.
Dla wybranych próbek udarnoħciowych wykonano za
pomocæ mikroskopu ħwietlnego badania mikrostruktury i drogi púkania na pđaszczyļnie przecinajæcej prostopadle powierzchniú przeđomu (Rys. 1). Stwierdzono
wystúpowanie typowej struktury pakietowej nanobainitu listwowego. Droga púkania ma charakter linii
rozwiniútej đamanej, której poszczególne elementy sæ
zbliľone do odcinków prostych lub sæ elementami krzywoliniowymi. Jakoħciowe porównania nie pozwalajæ na
ustalenie jednoznacznej relacji pomiúdzy charakterem
drogi púkania a zastosowanæ obróbkæ cieplnæ (przykđad – Rys. 1a i 1b).
Stosujæc równanie (2) [6] obliczono fraktalnæ wielkoħè proÞlu D charakteryzujæcæ stopieē rozwiniúcia
przeđomów próbek udarnoħciowych, dla liczby zliczeē
L(Ș) w funkcji dđugoħci kroku pomiarowego Ș (2, 5, 10,
20 Pm).
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a)

b)

Rys. 1. Przykđadowa mikrostruktura na pđaszczyļnie
prostopadđej do powierzchni przeđomu próbek udarnoħciowych (+20oC) ze stali NANOS-BA® poddanej obróbce:
o
(a) – standardowej 900 C/225/70h oraz (b) – obróbce GSIT
900oC/160/225/70h; MS, pow. 400×
Fig. 1. Example of microstructure on a plane perpendicular to the fracture area of impact strength test pieces
(+20°C) from NANOS-BA® steel subject to: (a) – standard
heat treatment at 900°C/225/70h and (b) GSIT treatment at
900°C/160/225/70h; MS, mag. 400×

log[L(Ș)] = (1 – D)ŧlog(Ș) + b

(2)

gdzie:
L(Ș) – liczba zliczeē,
Ș – wielkoħè kroku pomiarowego w Pm,
(1 – D) – wspóđczynnik kierunkowy,
b – wielkoħè stađa.
Obliczenia wykazađy, ľe dla kaľdej próbki zaleľnoħè
(2) jest liniæ prostæ o wysokim wspóđczynniku korelacji.
Niľszymi wartoħciami fraktalnymi proÞlu D charakteryzujæ siú przeđomy próbek obrobionych zgodnie z wariantem GSIT, co potwierdza, ľe zastosowanie obróbki
GSIT modyÞkuje sposób púkania w kierunku zwiúkszenia iloħci pochđanianej energii w trakcie đamania.
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Stwierdzono, ľe obróbka standardowa i GSIT prowadzæ do bardzo zbliľonych wartoħci parametrów wyznaczanych w próbie jednoosiowego rozciægania. W wyniku
zastosowania obróbki GSIT otrzymano zbliľone wartoħci wytrzymađoħci, granicy plastycznoħci i wydđuľenia
wzglúdnego, do wartoħci otrzymanych w wyniku zastosowania obróbki standardowej.
Wnioski
Nowa obróbka cieplna stali ultrawytrzymađej nanobainitycznej, búdæca przedmiotem niniejszej pracy,
(GSIT – Grain Sectioning and Isothermal Transformation – podziađ ziarn i przemiana izotermiczna), prowadzi do rozdrobnienia pakietów nanolistew bainitu
i w konsekwencji powoduje zwiúkszenie odpornoħci na
púkanie. Obróbka GSIT obejmuje chđodzenie z zakresu trwađoħci austenitu do temperatury TS pomiúdzy
MS a MF, w wyniku czego powstaje okreħlona objútoħè
martenzytu w postaci pđytek lub listew dzielæcych ziarna austenitu na subziarna, nagrzanie do temperatury
przemiany izotermicznej austenitu w bainit powyľej
temperatury MS i dokonanie przemiany okreħlonej czúħci austenitu w bainit niskotemperaturowy.
Na podstawie wyników pomiarów iloħci martenzytu powstađego w temperaturach poħrednich pomiúdzy
MS a MF wykonanych metodæ dylatometrycznæ oraz
w oparciu o analizú morfologii i rozmieszczenia powstađych listew lub pđytek martenzytu, a takľe twardoħci próbek poddanych poszczególnym cyklom obróbki
w dylatometrze, wytypowano wartoħè temperatury TS.
W wyniku zastosowanej obróbki GSIT powstađa trójfazowa nanostruktura skđadajæca siú w przybliľeniu
z 20% obj. martenzytu, 55% obj. niskotemperaturowego bainitu i 25% obj. austenitu resztkowego (nanostruktura BAM).
Z porównania wpđywu zastosowanej obróbki GSIT
oraz obróbki standardowej na wđaħciwoħci stali NANOS-BA® wynika, ľe dajæ one bardzo zbliľone wartoħci wytrzymađoħci, granicy plastycznoħci, wydđuľenia
wzglúdnego i twardoħci. W odniesieniu do wpđywu na
udarnoħè stwierdzono jednoznacznie, ľe zastosowanie
obróbki GSIT zwiúksza wartoħè tego parametru w porównaniu z wartoħciami otrzymanymi po zastosowaniu
obróbki standardowej o 20–25%.
LITERATURA
1. Garbarz B.: Sprawozdanie z pracy badawczej IMĽ nr PS-000106-02-03 pt. „Analiza wyników i opracowanie wytycznych do
wytwarzania wysokowúglowej stali bainitycznej o strukturze
nanokrystalicznej i wymaganych wđaħciwoħciach do zastosowania w pancerzach”, grudzieē 2011
2. Naylor J.P.: The Inßuence of the Lath Morphology on the Yield
Stress and Transition Temperature of Martensitic – Bainitic
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3. Garbarz B., Bođd T.: Stale niskostopowe o strukturze martenzytu dyslokacyjnego. Hutnik – Wiadomoħci Hutnicze, t. 59,
1992, nr 12 s. 392-400
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Numeryczna i ﬁzyczna analiza procesów
wydzieleniowych i przemian fazowych
w ultrawytrzymaáych stalach bainitycznych
i maraging
Przeprowadzono numeryczne i Þzyczne symulacje przemian fazowych i procesów wydzieleniowych w ultrawytrzymađej stali bainityczno-austenitycznej i w stali maraging.
Badania obejmowađy analizy dylatometryczne, kalorymetryczne i strukturalne oraz symulacje numeryczne za pomocæ programów Thermo-Calc i TC-Prisma. Obliczenia
za pomocæ pakietu Thermo-Calc dla stali NANOS-BA dostarczyđy danych o zmianach skđadu fazowego w funkcji
temperatury w warunkach równowagi. Wyznaczono skđady
chemiczne powstajæcych faz i charakterystyczne temperatury przemiany Ac1 i Ac3. Symulacje numeryczne kinetyki procesu wydzieleniowego dla stali MS350 za pomocæ
programu TC-Prisma dađy wyniki zgodne z obserwacjami
doħwiadczalnymi, co potwierdza moľliwoħè wykorzystania
metod numerycznych do projektowania procesu obróbki
cieplnej stali maraging. Pođæczenie modelowania numerycznego z badaniami Þzycznymi stwarza moľliwoħci zaprojektowania skđadu chemicznego i obróbki cieplnej stali
bainitycznej i stali maraging, zapewniajæc otrzymanie odpowiedniego typu mikrostruktury o korzystnych wđaħciwoħciach wytrzymađoħciowych i plastycznych.

Numerical and physical analysis of precipitation
processes and phase transformations
in ultra-strong bainitic and maraging steels
Numerical and physical simulations of phase transformations and precipitation processes in ultra-strong bainitic-austenitic steel and maraging steel were carried out. The
tests included dilatometric, calorimetric and structural
analyses and numerical simulations made with ThermoCalc and TC-Prisma software. The NANOS-BA steel calculations made with Thermo-Calc package provided data
on changes in phase composition vs. temperature under the
equilibrium conditions. Chemical compositions of the occurring phases and characteristic temperatures of Ac1 and
Ac3 transformation were determined. The numerical simulations of precipitation kinetics for MS350 steel carried out
with TC-Prisma software provided results in compliance
with experimental observations, which conÞrms the possibility of using numerical methods to design the maraging
steel heat treatment process. The combination of numerical
modelling and physical examinations creates the possibility to design chemical composition and heat treatment of
bainitic steel and maraging steel so that suitable type of
microstructure with advantageous strength and plastic
properties can be obtained.

Wprowadzenie
Celem pracy byđo przeprowadzenie numerycznych
i Þzycznych symulacji przemian fazowych i procesów
wydzieleniowych w stali bainityczno-austenitycznej
i stali maraging. Za pomocæ programów Thermo-Calc
i TC-Prisma symulowano przemiany fazowe, kinetykú
procesów wydzieleniowych i równowagowe diagramy
fazowe. Stale bainityczne ze wzglúdu na zđoľonoħè przemian fazowych i procesów wydzieleniowych zachodzæcych w nich podczas obróbki cieplnej sæ w dalszym ciægu intensywnie badane, aby moľna byđo wykorzystaè
w peđni ich potencjađ aplikacyjny [1, 2]. Ksztađtowanie
wđaħciwoħci stali ultrawytrzymađych odbywa siú na
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drodze odpowiednio zaprojektowanego procesu obróbki
cieplnej, podczas którego zachodzæ przemiany fazowe
i procesy wydzieleniowe. Polepszenie wytrzymađoħci
stali bainitycznych moľna osiægnæè poprzez rozdrobnienie struktury, co wpđywa równieľ pozytywnie na
ciægliwoħè. Fakt ten zostađ wykorzystany do opracowania procesów regulowanego walcowania, które majæ
za zadanie rozdrobnienie ziaren austenitu przed przemianæ w ferryt [3, 4]. Procesy te nie zostađy dotæd poznane w stopniu umoľliwiajæcym stworzenie peđnego
ich opisu, dlatego wykorzystano dostúpne obecnie w Instytucie narzúdzia badawcze do uzyskania informacji
niezbúdnych do optymalizacji procesu obróbki cieplnej,
prowadzæcego do osiægniúcia najwyľszych technicznie
moľliwych wartoħci wytrzymađoħci oraz ciægliwoħci
materiađu. Istniejæce obecnie metody obliczeniowe oraz
metody eksperymentalne, umoľliwiajæce badanie materiađów w skali atomowej otwierajæ nowe moľliwoħci
w zakresie poznania przebiegu procesów wydzieleniowych i przemian fazowych. Modelowanie numeryczne
w pođæczeniu z weryÞkacjæ obliczeē metodami Þzycznymi stwarza nowe moľliwoħci optymalizacji wđaħciwoħci
materiađów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Stal NANOS-BA badano w postaci blach przewalcowanych w LPS z kutych wsadów wykonanych w warunkach przemysđowych, stal maraging MS350 badano
w postaci blach przewalcowanych w LPS z laboratoryjnego wlewka pđaskiego o wymiarach 60×150 mm. Zrealizowano nastúpujæcy zakres badaē:
– badania dylatometryczne: w dylatometrze DIL 805,
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– badania kalorymetryczne: za pomocæ analizatora
termicznego, Þrmy NETZSCH model STA 449 F3
Jupiter,
– badania strukturalne: za pomocæ mikroskopu ħwietlnego i SEM,
– symulacje numeryczne: wykonano za pomocæ programu Thermo-Calc i TC-Prisma.
Wyniki i ich dyskusja
Na podstawie obliczeē za pomocæ oprogramowania
Thermo-Calc sporzædzono dla warunków równowagowych diagramy przemian fazowych, dla których wyznaczono skđady chemiczne wystúpujæcych faz i charako
o
terystyczne temperatury: Ac1, Ac3 i Tliq (715 C, 762 C
o
i 1447 C). Na rysunku 1 przedstawiono wyniki obliczeē
skđadu fazowego dla stali NANOS-BA. Pokazujæ one, ľe
w badanej stali mogæ siú utworzyè róľne typy wúglików
(MC, M6C, M7C3). Wydzielanie siú wúglików przed przemianæ wpđywa na przebieg przemiany bainitycznej, poniewaľ zwiæľe wúgiel powodujæc zmniejszenie zawartoħci tego pierwiastka w austenicie i uniemoľliwia jego
stabilizacjú, co w konsekwencji przyspiesza przemianú
w martenzyt. Jeħli nie dopuħciè do zbytniego rozrostu
wytworzonych wúglików, mogæ one umocniè materiađ,
poprawiajæc jego wđaħciwoħci mechaniczne. Obliczenia
równowagowe pokazađy, ľe wúgliki w badanych stalach
o
wystúpujæ do temperatury okođo 980 C, co ma znaczenie przy planowaniu parametrów procesu obróbki
cieplnej. Wykonane badania dylatometryczne DIL805 i
mikroskopowe stali NANOS-BA potwierdziđy obecnoħè
wydzieleē wúglików molibdenu do temperatury okođo
o
950 C, które cechowađy siú ħrednicæ czæstki od 100 do

Rys. 1. Zmiana skđadu fazowego w funkcji temperatury dla stali NANOS-BA
Fig. 1. Change in phase composition vs. temperature for NANOS-BA steel
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200 nm. Wyznaczone eksperymentalnie w pracy [5] za
pomocæ dylatometru temperatury przemiany ĮĺȖ przy
nagrzewaniu wynoszæ Ac1 =747oC i Ac3 = 873oC. Wartoħci tych temperatur sæ wyľsze od wartoħci temperatur
obliczonych. Naleľy jednak pamiútaè, ľe oprogramowanie Thermo-Calc wykonuje obliczenia dla stanów równowagowych i wyniki otrzymane na drodze obliczeē
mogæ siú róľniè od stanu rzeczywistego.
W ramach pracy [6] wykonano badania kinetyki procesów wydzieleniowych dla stali maraging za pomocæ
transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) oraz
wstúpne symulacje numeryczne. Obliczenia termodynamiczne kinetyki procesów wydzieleniowych wykonano za pomocæ programu TC-Prisma, który na okres
testowy zostađ udostúpniony przez Þrmú Thermo-Calc.
Na podstawie obrazów nanowydzieleē w stali maraging MS350 po starzeniu krótkotrwađym, uzyskanych
w mikroskopie transmisyjnym (Rys. 2), przeprowadzono iloħciowæ analizú otrzymanej mikrostruktury.
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Rys. 3. Rozkđad wielkoħci wydzieleē w stali maraging
MS350 po starzeniu w temperaturze 550°C przez 2 minuty
[6]
Fig. 3. Distribution of precipitation sizes in MS350 maraging steel after ageing at 550°C for 2 minutes [6]

o

Rys. 2. Przykđadowa mikrofotograÞa wydzieleē w stali maraging MS350 po starzeniu w temp. 550°C przez 2 minuty
[6]
Fig. 2. Example microphotograph of precipitations in
MS350 maraging steel after ageing at 550°C for 2 minutes
[6]

o

sđy odpowiednio 747 C i 873 C. Wartoħci tych temperatur sæ wyľsze od wartoħci temperatur obliczonych dla
warunków równowagowych. Wyniki obliczeē wskazuo
jæ, ľe stal w temperaturze 1447 C przechodzi ze stanu
ciekđego w mieszaninú cieczy i austenitu, a w tempeo
raturze 1340 C nastúpuje cađkowite zakrzepniúcie stali. Koniec przemiany ȖĺĮ nastúpuje w temperaturze
o
715 C, a wúgliki typu MC, M6C i M7C3 wydzielajæ siú
o
odpowiednio do temperatur 980, 960 i 800 C. Wykonane badania Þzyczne i strukturalne dla stali za pomocæ
dylatometru DIL805 oraz mikroskopu ħwietlnego i skaningowego potwierdzajæ obecnoħè wydzieleē do tempeo
ratury okođo 950 C.
Przeprowadzone symulacje numeryczne, za pomocæ
programu TC-Prisma, kinetyki procesu wydzieleniowego dla stali MS350 dađy wyniki zgodne z obserwacjami, co potwierdza moľliwoħè wykorzystania metod
numerycznych do projektowania procesu obróbki cieplnej stali maraging. Wykonanie symulacji numerycznych i badaē Þzycznych pozwoliđo na uzupeđnienie
wiedzy podstawowej, wykorzystywanej w rozwojowych
i aplikacyjnych projektach, dotyczæcych stali maraging
i stali NANOS-BA.
LITERATURA

Na rys. 3 przedstawiono rozkđady wielkoħci wydzieleē powstađych podczas obróbki cieplnej. Wyniki badaē
rozkđadu wielkoħci wydzieleē wykorzystane zostađy do
przygotowania danych wejħciowych do numerycznej
symulacji zarodkowania i wzrostu czæstek wydzieleē
podczas obróbki cieplnej.
Wnioski
Przeprowadzone obliczenia dla stali NANOS-BA za
pomocæ pakietu Thermo-Calc pokazujæ zmiany udziađu faz w funkcji temperatury w warunkach równowagi. Wyznaczono skđady chemiczne wystúpujæcych faz
i charakterystyczne temperatury przemiany Ac1 i Ac3
(715oC i 762oC). Wyznaczone metodæ dylatometrycznæ
temperatury przemiany ĮĺȖ przy nagrzewaniu wynio-
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odpornoħci na púkanie w stosunku do poziomu osiæganego obecnie, praca statutowa-niepublikowana, 2013
6. Burian W., Marcisz J.: Kinetyka procesów wydzieleniowych
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Zastosowanie niekonwencjonalnego
starzenia krótkotrwaáego i wielokrotnego
do podwyĪszenia ciągliwoĞci
wysokowytrzymaáych stali umacnianych
wydzieleniowo
Wyznaczono charakterystyki materiađowe stali umacnianych wydzieleniowo po zastosowaniu niestandardowych
parametrów Þnalnej obróbki cieplnej, prowadzæcych do
podwyľszenia ciægliwoħci w zakresie maksimum wytrzymađoħci. Materiađ badaē stanowiđ gatunek stali maraging
MS350 oraz nowoopracowany gatunek stali niklowo-molibdenowej 8Ni2MoCu umacnianej wydzieleniowo trzema
rodzajami czæstek (ND3). Charakterystyki obejmowađy
wyznaczenie wđaħciwoħci mechanicznych w statycznej próbie rozciægania i ħciskania oraz pomiary twardoħci. Dla
wybranych wariantów obróbki cieplnej przeprowadzono
badania mikrostruktury. Badania dylatometryczne stali umacnianych wydzieleniowo obejmowađy wyznaczenie
temperatur charakterystycznych przy róľnych szybkoħciach
nagrzewania i chđodzenia oraz ujawnienie procesów umacniania. Wykonano takľe wstúpne testy póđprzemysđowe
strefowego nagrzewania indukcyjnego stali umacnianych
wydzieleniowo oraz ocenú wpđywu odksztađcenia plastycznego na proces wydzielania.

The application of non-conventional short-time
and repeated ageing process to improve ductility
of high-strength precipitation-hardened steels
Material characteristics of precipitation-hardened steels
after the application of non-standard Þnal heat treatment
parameters resulting in ductility improvement within the
maximum range of strength were determined. The material for testing was MS350 maraging steel and newly developed nickel-molybdenum 8Ni2MoCu steel hardened by
precipitation with three types of particles (ND3). The characteristics included the determination of mechanical properties in a static tensile and compression test and hardness
measurements. Microstructural examinations were carried
out for selected heat treatment variants. Dilatometric examinations of precipitation-hardened steels included the
determination of characteristic temperatures at different
heating and cooling rates and revealed the hardening processes. The preliminary semi-industrial tests of induction
heating of precipitation-hardened steels and the assessment of plastic strain impact on precipitation process were
made too.

Wprowadzenie
Ideæ projektu byđo opracowanie parametrów niekonwencjonalnego starzenia stali stopowych umacnianych
wydzieleniowo, umoľliwiajæcych uzyskanie wysokiej
plastycznoħci przy jak najwyľszym poziomie wytrzymađoħci. Cel projektu zrealizowano przez zastosowanie
niestandardowej obróbki cieplnej polegajæcej na stosowaniu krótkich czasów i podwyľszonej temperatury
starzenia oraz na starzeniu kilkuetapowym w róľnych
temperaturach. Zakres pracy obejmowađ wykonanie
badaē wđaħciwoħci mechanicznych oraz mikrostruktury stali umacnianych wydzieleniowo poddanych
niestandardowej obróbce cieplnej oraz eksperymenty
starzenia z regulowanæ szybkoħciæ nagrzewania w celu
optymalizacji przemysđowego procesu obróbki cieplnej
wyrobów ze stali maraging. Badania sæ kontynuacjæ
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zagadnienia starzenia krótkotrwađego prowadzonego przez autorów niniejszej pracy w latach ubiegđych
[1–4].
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađ badaē stanowiđy próbki z blach walcowanych na goræco z wytopów laboratoryjnych. Próľniowe
wytopy laboratoryjne odlano we wlewki pđaskie o wymiarach przekroju poprzecznego 250×60 mm do wlewnicy ľeliwnej. Kierunek ħciskania próbek w urzædzeniu
Gleeble i kierunek rozciægania próbek wytrzymađoħciowych byđ równolegđy do kierunku walcowania blachy.
W pracy wykonano eksperymenty starzenia krótkotrwađego w zakresie czasów 15÷30 minut w temperaturze 510÷550°C. Ponadto przeprowadzono badania
wpđywu szybkoħci nagrzewania w procesie starzenia
stali maraging MS350 na wđaħciwoħci mechaniczne,
twardoħè oraz mikrostrukturú. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliđy na wstúpnæ ocenú moľliwoħci
optymalizacji przemysđowego procesu starzenia stali
MS350 polegajæce na skróceniu czasu obróbki cieplnej
(nagrzewania i wygrzewania), co jednoczeħnie powoduje obniľenie kosztów wytwarzania i poprawú wydajnoħci procesu przy zachowaniu wymaganych wđaħciwoħci
wyrobów. Przeprowadzono dwa rodzaje eksperymentów, w których obróbce cieplnej poddano próbki cylindryczne po przesycaniu i odksztađceniu plastycznym na
zimno oraz próbki wytrzymađoħciowe pđaskie w stanie
przesyconym. Materiađ badaē stanowiđy równieľ próbki
odksztađcone metodæ zgniatania obrotowego na zimno.
Wyniki i ich dyskusja
W wyniku starzenia krótkotrwađego (15÷30 minut)
w zakresie temperatury 500÷550°C stali maraging
MS350 uzyskano materiađ o twardoħci w przedziale
600÷700 HV. Materiađ ten charakteryzowađ siú wysokæ wytrzymađoħciæ oraz dobræ plastycznoħciæ. W próbie
ħciskania nie wykazywađ znacznego spadku naprúľenia w miarú kontynuacji odksztađcenia. Na podstawie
przeprowadzonych laboratoryjnych eksperymentów
starzenia i wyników testów rozciægania wytypowano
nastúpujæce warianty starzenia:
1. 510°C/30 minut – R0,2 2180 MPa, Rm 2250 MPa
i A 7,0%,
2. 520°C/20 minut – R0,2 2230 MPa, Rm 2300 MPa
i A 6,5%,
3. 540°C/15 minut – R0,2 2260 MPa, Rm 2330 MPa
i A 8,0%.
Eksperymentalnie wyznaczone ww. parametry starzenia sæ moľliwe do zastosowania w warunkach przemysđowych bez koniecznoħci modernizacji istniejæcego
wyposaľenia zakđadów obróbki cieplnej.
Na rys. 1 zamieszczono przykđadowe krzywe ħciskania próbek ze stali maraging po starzeniu niekonwencjonalnym, a na rys. 2 zmiany granicy plastycznoħci
w zaleľnoħci od parametrów starzenia.
W ramach optymalizacji starzenia w warunkach
przemysđowych wykonano eksperymenty z kontrolowanæ szybkoħciæ nagrzewania oraz zmodyÞkowano parametry starzenia. Podwyľszono temperaturú i skrócono
czas obróbki cieplnej. W wyniku przeprowadzonych badaē wskazano nastúpujæce warianty stanowiæce alternatywú dla stosowanych parametrów standardowych
(480°C/4 godziny – R0,2 2350 MPa, Rm 2420 MPa i A
6,0%,):
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Rys. 1. Przykđadowe krzywe naprúľenie-odksztađcenie zarejestrowane podczas ħciskania próbek po krótkotrwađym starzeniu
(symulator Gleeble 3800)
Fig. 1. Examples of stress-strain curves recorded during compression of samples after short-time ageing (Gleeble 3800 simulator)

Rys. 2. Wpđyw parametrów krótkotrwađego starzenia stali maraging MS350 na wartoħè granicy plastycznoħci przy
ħciskaniu (Rc)
Fig. 2. Effect of short-time ageing parameters of MS350 maraging steel on yield point at compression (Rc)

1. 500°C/2 godziny – R0,2 2210 MPa, Rm 2430 MPa
i A 5,0%,
2. 500°C/3 godziny – R0,2 2330 MPa, Rm 2460 MPa
i A 5,0 %,
3. 480°C/2 godziny – R0,2 2300 MPa, Rm 2360 MPa
i A 7,0%,
4. 480°C/3 godziny – R0,2 2330 MPa, Rm 2400 MPa
i A 5,5%.
W eksperymentach stosowano próbki po odksztađceniu plastycznym na zimno metodæ zgniatania obrotowego w warunkach przemysđowych. Mikrostrukturú
takiej próbki zamieszczono na rys. 3.
Celem starzenia niestandardowego dwuetapowego
byđo m.in. wytworzenie materiađu o regulowanej zawartoħci austenitu i w ten sposób podwyľszenie plastycznoħci stali. Obserwacje makroskopowe próbek
starzonych po ħciskaniu nie wykazađy wystúpowania
púkniúè na ich powierzchni. Próbki te charakteryzowađy siú niľszym poziomem wytrzymađoħci, ale uzyskano
stosunkowo wysoki jak dla materiađu umacnianego wydzieleniowo wspóđczynnik Rm/RC do 1,25 przy poziomie
twardoħci 570÷600 HV.
Eksperymenty nagrzewania indukcyjnego stali
maraging MS350 przeprowadzono w niniejszej pracy w celu wstúpnej oceny moľliwoħci wytworzenia

Rys. 3. Przykđadowa fotograÞa mikrostruktury stali maraging po odksztađceniu plastycznym w stanie przesyconym
i nastúpnym starzeniu: 500°C/3 godz.
Fig. 3. Example photograph of maraging steel microstructure after plastic strain in a supersaturated state and subsequent ageing: 500°C/3 h

materiađu o zmiennych wđaħciwoħciach na przekroju.
W materiale starzonym poddanym powierzchniowemu
strefowemu nagrzewaniu indukcyjnemu i regulowanemu chđodzeniu wodnemu uzyskano warstwú o gruboħci od 2 mm do 3 mm o zmiennej twardoħci w zakresie
600÷700 HV.
Wpđyw odksztađcenia na Þnalnæ twardoħè materiađu
oceniono na próbkach odksztađconych w Gleeble i nastúpnie starzonych po nagrzewaniu z regulowanæ szybkoħciæ w dylatometrze. Materiađ odniesienia stanowiđy
próbki starzone analogicznie w piecu grzewczym, które
nie byđy odksztađcone. Stwierdzono, ľe twardoħè stali
maraging MS350 odksztađconej przed starzeniem wzrasta o ok. 20 HV dla parametrów starzenia 490°C/2, 3 i 4
godziny i dla 500°C/2 i 3 godziny.
Badania stali ND3 dotyczyđy analizy parametrów
procesu przesycania oraz wyznaczenia zakresu temperatury wydzielania na podstawie dylatogramów. W wyniku przeprowadzonych badaē mikrostruktury i analizy dylatogramów ustalono temperaturú przesycania
wynoszæcæ powyľej 900°C oraz zakres temperaturowy
wydzielania ok. 300÷600°C. Wyznaczono temperatury
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przemiany martenzytycznej, dla zmiennych warunków
austenityzowania co do temperatury i szybkoħci nagrzewania, które wynoszæ Ms ok. 370°C i Mf ok. 130°C.
Wnioski
Celem pracy w zakresie badaē stali maraging MS350
byđo wyznaczenie parametrów starzenia niekonwencjonalnego, w wyniku którego moľna uzyskaè wysoki poziom wytrzymađoħci i plastycznoħci. Niekonwencjonalne starzenie ma na celu optymalizacjú kosztów procesu
i wytworzenie materiađu o wđaħciwoħciach wystarczajæcych do wybranych zastosowaē.
Przeprowadzone eksperymenty pozwoliđy na wstúpnæ
ocenú moľliwoħci optymalizacji przemysđowego procesu
starzenia stali maraging w gatunku MS350 polegajæcej
na skróceniu czasu obróbki cieplnej (nagrzewania i wygrzewania), co jednoczeħnie powoduje obniľenie kosztów wytwarzania i poprawú wydajnoħci procesu przy
zachowaniu wymaganych wđaħciwoħci wyrobów.
Zrealizowane w zakresie niniejszej pracy badania
i analizy byđy czúħciowo wykonywane we wspóđpracy
z zakđadami przemysđowymi, z którymi jest planowana
dalsza wspóđpraca m.in. wspólne skđadanie wniosków
na projekty badawcze. Badania dotyczæce nagrzewania
indukcyjnego oraz badania stali ND3 stanowiæ etap poprzedzajæcy zđoľenie nowych wniosków o charakterze
badawczo-rozwojowym.
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Podstawy materiaáoznawcze
zmodyﬁkowanej technologii wytwarzania
korpusów ze stali konstrukcyjnej
niskostopowej
Opracowano propozycjú modyÞkacji technologii wykonywania korpusów ze stali konstrukcyjnej niskostopowej.
Badano mikrostrukturú, rozkđady twardoħci na przekroju poprzecznym i wzdđuľnym, przed i po obróbce cieplnej
oraz wđaħciwoħci mechaniczne póđwyrobów odksztađcanych
dwoma metodami przeróbki plastycznej na zimno. Stwierdzono, ľe jest moľliwe zmodyÞkowanie technologii wytwarzania korpusów poprzez zastosowanie kilkukrotnego
zgniatania obrotowego z pominiúciem wyciægania ħcianki
na zimno.

Materials-related basics of modiﬁed technology
for manufacturing bodies from low-alloy
constructional steel
The proposal for modiÞcation of technology for manufacturing bodies from low-alloy constructional steel was
developed. The microstructure, distributions of hardness
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on cross- and longitudinal section, before and after heat
treatment, and mechanical properties of semi-products deformed by two cold plastic working methods were examined. It was found that the technology for manufacturing
bodies could be modiÞed by the application of repeated roll
ßowing without cold wall stretching.

Wprowadzenie
Celem pracy byđo opracowanie propozycji modyÞkacji technologii wykonywania korpusów rakiet ze stali
15HGMV, polegajæcej na zastæpieniu procesu wyciægania ħcianki korpusu procesem wstúpnego zgniatania
obrotowego wraz z innymi niezbúdnymi operacjami.
W tym celu zaprojektowano i wykonano metodæ obróbki skrawaniem 5 sztuk póđwyrobów, które poddano
wstúpnemu zgniataniu. Badano mikrostrukturú, rozkđady twardoħci na przekroju poprzecznym i wzdđuľnym, przed i po obróbce cieplnej oraz wđaħciwoħci mechaniczne póđwyrobów odksztađcanych obiema metodami przeróbki plastycznej na zimno.
Technologia wykonania korpusów obejmuje szereg
operacji przeróbki plastycznej, obróbki skrawaniem
i obróbki cieplnej. Do podstawowych operacji naleľy
zaliczyè:
– kucie na goræco odcinków kúsiska,
– wyľarzanie zmiúkczajæce,
– obróbka mechaniczna,
– wyciæganie ħcianki na zimno,
– obróbka mechaniczna,
– obróbka cieplna,
– zgniatanie obrotowe na zimno.
Badania mikrostruktury i wđaħciwoħci
mechanicznych korpusów po kolejnych etapach
wytwarzania
Badania mikrostruktury i wđaħciwoħci mechanicznych zostađy wykonane po nastúpujæcych etapach wytwarzania korpusów:
– po kuciu na goræco;
– po kuciu i wyľarzaniu zmiúkczajæcym – materiađ
wejħciowy do przeróbki plastycznej na zimno;
– po przeróbce plastycznej na zimno (wyciæganiu ħcianki na zimno);
– po obróbce cieplnej;
– po koēcowym zgniataniu obrotowym na zimno.
Stwierdzono znaczne zróľnicowanie struktury po
kolejnych etapach wytwarzania korpusów. Na rys. 1
przedstawiono przykđadowæ mikrostrukturú na przekroju wzdđuľnym korpusu po Þnalnym zgniataniu obrotowym w ħrodku gruboħci ħcianki korpusu.
W tablicy 1 przedstawiono wyniki badaē wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych i plastycznych stali 15HGMV
po kolejnych etapach wytwarzania. Dane w tablicy sæ
ħredniæ z trzech pomiarów. Wypraska po kuciu na goræco charakteryzuje siú wysokæ wytrzymađoħciæ, która
uniemoľliwia dalsze odksztađcanie na drodze przeróbki
plastycznej na zimno. Z tego wzglúdu kolejnæ operacjæ
jest wyľarzanie zmiúkczajæce – wytrzymađoħè spada do
ok. 600 MPa, a wydđuľenie wzglúdne roħnie do poniľej
24%. Taki materiađ poddawany jest obróbce mechanicznej i przeróbce plastycznej na zimno, w wyniku której wytrzymađoħè materiađu wzrasta do ok. 800 MPa,
a plastycznoħè spada do ok. 11,5%. Kolejnæ operacjæ
jest obróbka cieplna póđwyrobu. Stwierdzono, ľe zaleľnie od parametrów ulepszania cieplnego wytrzymađoħè
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Tabela 1. Wđaħciwoħci mechaniczne i twardoħè stali 15HGMV po kolejnych etapach wytwarzania korpusów
Table 1. Mechanical properties and hardness of 15HGMV steel after consecutive body manufacturing stages

Lp.

Oznaczenie próbki

Granica
plastycznoħci

Wytrzymađoħè na
rozciæganie

Wydđuľenie

Twardoħè

ReH
MPa

Rp0,2
MPa

Rm
MPa

A
%

HV10

-

956,0

1386,7

14,0

460

468

-

608,0

24,4

194

1

wypraska po kuciu na goræco

2

wypraska po wyľarzaniu
zmiúkczajæcym

3

póđfabrykat po wyciæganiu
ħcianki

-

770,3

804,3

11,6

263

4

póđfabrykat po wyciæganiu
ħcianki
i obróbce cieplnej

-

1013,0

1059,3

15,9

351

5

póđfabrykat po wstúpnym
zgniataniu i obróbce cieplnej

-

1068,6

1148,3

14,8

370

6

korpus po zgniataniu na
zimno

-

1415,0

1477,7

7,6

445

przekrojach poprzecznych i wzdđuľnych póđwyrobu po
zgniataniu obrotowym. Mierzono twardoħè HV10 blisko powierzchni zewnútrznej, w ħrodku gruboħci ħcianki i blisko powierzchni wewnútrznej co ok. 45° na cađej
dđugoħci próbki. Wyniki pomiarów przedstawiono na
rys. 2. Stwierdzono w póđwyrobie po wstúpnym zgniataniu obrotowym wystúpowanie niejednorodnoħci rozkđadu twardoħci na wysokoħci i gruboħci póđwyrobów.
Wpđyw obróbki cieplnej na proces zgniatania
obrotowego na zimno

Rys. 1. Mikrostruktura na przekroju wzdđuľnym korpusu
po Þnalnym zgniataniu obrotowym; pow. 1040×, ħrodek
gruboħci ħcianki korpusu
Fig. 1. Microstructure on longitudinal section of the body
after Þnal roll ßowing; mag. 1040×, centre of body wall
thickness

materiađu moľe siú mieħciè w doħè szerokim zakresie –
w pracy uzyskano róľnice ok. 100 MPa przy stosunkowo niewielkim spadku wydđuľenia wzglúdnego. Zastosowanie koēcowego zgniatania obrotowego powoduje
wzrost wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych, gwarantujæcych uzyskanie korpusu o zađoľonych wđaħciwoħciach
mechanicznych.
Okreħlenie wpđywu przeróbki plastycznej
na zimno i obróbki cieplnej na proces
zgniatania obrotowego korpusów
Wpđyw wstúpnego zgniatania obrotowego na zimno
na niejednorodnoħè wđaħciwoħci póđwyrobów do
obróbki cieplnej

W celu okreħlenia wpđywu wstúpnego zgniatania obrotowego na niejednorodnoħè wđaħciwoħci póđwyrobu
do obróbki cieplnej wykonano pomiary twardoħci na

W celu okreħlenia wpđywu obróbki cieplnej na wđaħciwoħci póđwyrobu wykonano pomiary twardoħci na
przekrojach wzdđuľnych póđwyrobu po zgniataniu obrotowym Wykonano pomiary twardoħci HV10 blisko
powierzchni wewnútrznej i zewnútrznej oraz w ħrodku
gruboħci ħcianki na cađej dđugoħci odksztađconej czúħci cylindrycznej póđwyrobu. Stwierdzono, ľe rozkđady
twardoħci na przekroju wzdđuľnym póđwyrobu przed
obróbkæ cieplnæ sæ jednorodne. Natomiast po obróbce
cieplnej w warunkach IMĽ stwierdzono znaczne niejednorodnoħci twardoħci na przekroju poprzecznym
próbek. Najniľsze ħrednie twardoħci zanotowano przy
ħrednicy wewnútrznej póđwyrobu, a najwyľsze przy
ħrednicy zewnútrznej. Moľe byè to skutkiem wiúkszego odksztađcenia struktury, bo gniot w czasie procesu
zadawany jest od strony zewnútrznej póđwyrobu w kierunku jego ħrodka.
Symulacja numeryczna zgniatania obrotowego
korpusów ze stali 15HGMV
Równoczeħnie z badaniami materiađowymi prowadzono symulacje procesu zgniatania obrotowego na
zimno. Proces ten jest bardzo trudny do symulacji numerycznej ze wzglúdu na wystúpowanie zđoľonego stanu odksztađcenia. W procesie tym materiađ w postaci
tulei osadzonej na trzpieniu jest odksztađcany przez
zestaw rolek obracajæcych siú na skutek ruchu obrotowego tulei i dodatkowo przesuwajæcych siú wzdđuľ
tulei. Do symulacji numerycznej zastosowano program
Qform3D.
W pracy wykonano kilka podstawowych wariantów
obliczeē numerycznych procesu zgniatania obrotowego
na zimno tulei ze stali 15HGMV, w których zmieniano
warunki brzegowe. Na rys.3 przedstawiono przykđadowy przebieg intensywnoħci odksztađcenia na przekroju
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Rys. 2. Rozkđad twardoħci na przekroju poprzecznym i wysokoħci póđfabrykatu po wstúnym zgniataniu obrotowym na zimno
Fig. 2. Distribution of hardness on
cross-section and height of semi-product after initial cold roll ßowing

Rys. 3. Przykđadowy wynik symulacji
numerycznej procesu zgniatania obrotowego na zimno – rozkđad intensywnoħci odksztađcenia na przekroju
poprzecznym tulei po 5 sek; u góry
rolka nr 1
Fig. 3. Example result of numerical
simulation of cold roll ßowing process – distribution of strain intensity
on cross-section of a sleeve after 5 sec;
at the top – roll no. 1

poprzecznym tulei w trakcie procesu zgniatania obrotowego po 5 sekundach trwania procesu. Jak widaè, w tulei wystúpuje niejednorodnoħè intensywnoħci odksztađcenia na jej gruboħci – najniľsze wartoħci bliskie zeru
zaobserwowano w warstwie bezpoħrednio przylegajæcej
do trzpienia. Ze wzglúdu na bardzo dđugi czas obliczeē
nie wykonano ľadnej symulacji zgniatania obrotowego
od poczætku do samego koēca. Obliczenia prowadzono tylko do fazy stabilnej procesu. Z tego wzglúdu nie
uzyskano w peđni zadowalajæcych wyników obliczeē.
W poczætkowym etapie obliczeē stwierdzono, ľe przy
tak duľej odksztađcanej objútoħci materiađu mogæ pojawiè siú problemy w miejscu styku elementu dociskajæcego tulejú do trzpienia, które spowodujæ, ľe tuleja nie
búdzie siú obracaè z takæ samæ prúdkoħciæ jak element
dociskajæcy, który jæ napúdza. Tak teľ siú stađo – po
zgniataniu stwierdzono na powierzchni czođowej tulei
rysy ħwiadczæce o poħlizgu tulei wzglúdem elementu
dociskajæcego. Rozwiæzaniem problemu byđo zwiúkszenie docisku.
Wnioski
Na podstawie analizy uzyskanych wyników badaē
stwierdzono, ľe:
1. Moľliwe jest wstúpne zgniatanie obrotowe póđwyrobu w stanie po zmiúkczaniu. Materiađ o twardoħci

poniľej 200 HV10 pđynie prawidđowo, nie nalepia siú
na narzúdziach.
2. Stal 15HGMV wykazuje duľy zakres plastycznoħci
po ulepszaniu cieplnym, dziúki czemu moľna odksztađcaè jæ na zimno z gniotem 75% i uzyskaè wydđuľenie powyľej 7%.
3. W celu uzyskania powtarzalnych wđaħciwoħci mechanicznych wyrobów po ulepszaniu cieplnym konieczne
jest dokđadne dotrzymanie parametrów procesu. Podczas odpuszczania zmiana temperatury o 10°C moľe
skutkowaè znacznymi róľnicami we wđaħciwoħciach
gotowych wyrobów.
4. Moľliwe jest zmodyÞkowanie technologii wytwarzania korpusów z zastosowaniem dwukrotnego zgniatania obrotowego z pominiúciem wyciægania ħcianki
na zimno. W pracy przedstawiono propozycjú nowej
odkuwki i przygotówki do wstúpnego zgniatania.
5. Prowadzone sæ rozmowy nt. kontynuacji badaē majæcych na celu wdroľenie technologii wytwarzania
korpusów ze stali niskostopowej, polegajæcej m.in. na
dwukrotnym zgniataniu obrotowym materiađu.
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Wprowadzenie
Celem pracy byđo opracowanie wytycznych doboru
skđadu chemicznego i parametrów chđodzenia bezpoħrednio po odksztađceniu na goræco umoľliwiajæcych
maksymalizacjú efektów umocnienia strukturalnego
i wydzieleniowego w stalach niskostopowych o strukturze martenzytycznej i martenzytyczno-bainitycznej
przeznaczonych do produkcji odkuwek matrycowych
i wyrobów pđaskich. Najwiúkszy postúp w zakresie
wprowadzenia nowych gatunków stali i technologii wytwarzania nastæpiđ w produkcji blach taħmowych przeznaczonych dla przemysđu motoryzacyjnego [1] oraz na
rurociægi o duľych ħrednicach [2]. W przypadku odkuwek matrycowych, ze wzglúdu na zđoľonoħè ksztađtu
i ograniczonæ liczbú operacji ksztađtowania, utrudnione jest wykorzystanie regulowanego odksztađcania
przez zmianú wielkoħci gniotu i temperatury, jak ma to
miejsce w procesie regulowanego walcowania wyrobów
pđaskich. W technologii kucia na goræco i regulowanego intensywnego krótkotrwađego chđodzenia po kuciu
zakđada siú uzyskanie wyrobów o porównywalnych
wđaħciwoħciach mechanicznych i lepszych wđaħciwoħciach eksploatacyjnych, przy jednoczesnym obniľeniu
kosztów ich wytwarzania, przez zastosowanie nowych
gatunków stali mikrostopowych o zawartoħci wúgla do
0,2% oraz wyeliminowanie operacji ulepszania cieplnego z ponownym austenityzowaniem. Prowadzone
w IMĽ [3] badania wđaħciwoħci stali o strukturze martenzytycznej wykazađy, ľe dla stali o zawartoħci do
0,2% C moľliwe jest wytworzenie struktury martenzytycznej z udziađem bainitu bezwúglikowego o wysokiej
wytrzymađoħci i dobrej plastycznoħci, w wyniku wytworzenia mikrostruktury martenzytu listwowego.

Opracowanie wytycznych doboru
skáadu chemicznego stali niestopowych
i parametrów hartowania bezpoĞrednio
po odksztaáceniu na gorąco prowadzących
do maksymalizacji efektów umocnienia
strukturalnego i wydzieleniowego
przy wymaganej odpornoĞci na pĊkanie
i zmĊczenie
Okreħlono wpđyw parametrów chđodzenia bezpoħrednio
po odksztađceniu na goræco na wđaħciwoħci mechaniczne
niskowúglowych stali z mikrododatkami V, Nb, Ti i B. Wyniki badaē wykazađy, ľe wysokie wđaħciwoħci blach walcowanych i hartowanych bezpoħrednio po walcowaniu sæ
efektem wytworzenia mikrostruktury martenzytycznej lub
martenzytyczno-bainitycznej. Najkorzystniejsze pođæczenie
wysokiej wytrzymađoħci i odpornoħci na púkanie uzyskano
dla blach ze stali S890/S960 o zawartoħci 0,17% C i 1,2%
Mn z dodatkami V, Ti i B hartowanych z duľæ intensywnoħciæ bezpoħrednio po odksztađceniu na goræco. Wysoka
wytrzymađoħè (Rm = 1345 MPa) i udarnoħè (KV-40= 141 J)
jest wynikiem wytworzenia jednorodnej drobnoziarnistej
struktury martenzytycznej na cađym przekroju poprzecznym blachy. W stalach o niľszej zawartoħci wúgla i manganu hartowanie bezpoħrednie prowadzi do uzyskania blach
o strukturze martenzytyczno-bainitycznej charakteryzujæcej siú wysokæ wytrzymađoħciæ ale niľszæ udarnoħciæ.

Development of guidelines for selection of chemical
composition of unalloyed steels and parameters
of quench hardening immediately after hot forming,
resulting in maximisation of structural and
precipitation hardening effects at required cracking
and fatigue resistance

Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađem do badaē byđy odcinki blach ze stali kategorii S355, S690 i S960. Skđad chemiczny tych stali podano w tabeli 1. Stal S690QL róľni siú istotnie od stali
S690Q niľszæ zawartoħciæ C, Mn i wyľszæ zawartoħciæ
Cr, Ni oraz podwyľszonæ zawartoħciæ mikrododatków
(Ti+Nb+V=0,93 %).
Zakres wykonanych badaē obejmowađ:
1. Badania dylatometryczne stali S355J2, S690QL
i S890/S960, w tym wyznaczenie temperatur krytycznych oraz opracowanie wykresów CTPc,
2. Próby walcowania i regulowanego chđodzenia po odksztađceniu na goræco z zastosowaniem zróľnicowanych warunków chđodzenia bezpoħrednio po walcowaniu na goræco,
3. Badania wđaħciwoħci mechanicznych i mikrostruktury odwalcowanych pđaskowników.
Badania dylatometryczne wykonano za pomocæ dylatometru DIL 805 z gđowicæ pomiarowæ typu LVDT.
Do badaē zastosowano próbki rurkowe: Mzew. = 4 mm,

The effect of parameters of cooling immediately after hot
forming on mechanical properties of low-carbon steels with
V, Nb, Ti and B micro-additives was determined. The test
results revealed that high properties of rolled and striphardened sheets were the effect of formation of martensitic
or martensitic-bainitic microstructure. The most favourable combination of high ultimate strength and cracking
resistance was obtained for S890/S960 steel sheets with
0.17% C and 1.2% Mn contents and V, Ti and B additives,
hardened with high intensity immediately after hot forming. High ultimate strength (Rm = 1345 MPa) and impact
strength (KV-40 = 141 J) is the result of homogenous Þnegrained martensitic structure formed over the entire crosssection of the sheet. In steels with lower carbon and manganese contents, the immediate quench hardening results
in obtaining sheets with martensitic-bainitic structure
characterised by high ultimate strength, but lower impact
strength.

Tabela 1. Skđady chemiczne stali przeznaczonych do prób walcowania i regulowanego chđodzenia w linii LPS-moduđ B, %
masowe
Table 1. Chemical compositions of steels for rolling and controlled cooling tests at LPS line-module B, % wt.
Gatunek
stali

B

N
ppm

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Alc

Ti

Nb

V

S355J2

0,14

1,45

0,30

0,016

0,004

0,03

0,02

0,05

0,03

0,025

0,010

0,024

<0,005

-

70

S690Q

0,16

1,02

0,21

0,012

0,003

0,57

0,47

0,32

0,15

0,045

0,001

0,003

0,030

0,0030

100

S690QL

0,13

0,84

0,30

0,013

0,002

0,40

0,90

0,42

0,34

0,034

0,023

0,020

0,050

0,0020

90

S890/S960

0,17

1,20

0,33

0,011

0,002

0,51

0,08

0,42

0,13

0,051

0,005

0,003

0,085

0,0020

120
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Tabela 2. Parametry chđodzenia blach po walcowaniu na goræco oraz wđaħciwoħci mechaniczne blach chđodzonych po walcowaniu zastosowaniem zróľnicowanych parametrów
Table 2. Parameters for cooling sheets after hot rolling and mechanical properties of sheets cooled after rolling with use of
diverse parameters

Rodzaj
stali

S355J2

S690Q

S690QL

Koēcowa
gruboħè
pđaskownika,
mm

20

20

20

Temperatura
koēca
walcowania,
o
C

Wariant
chđodzenia

820

1

760
820

Re
MPa

Rm
MPa

A5
%

KV
w -40oC
J

woda 450 l/min. do temp. 550oC,
dalej w powietrzu

520

630

14,8

55

2

woda 450 l/min. do temperatury
otoczenia

515

830

19,3

25

3

chđodzenie w powietrzu

369

512

31,5

85

820

1

woda 450 l/min. do temp. 490oC,
dalej w powietrzu

561

758

16,2

10

820

2

woda 450 l/min. do temperatury
otoczenia

944

1302

11,1

42

800

3

chđodzenie w powietrzu

435

657

20,2

11

923

1005

15,8

31

Sposób chđodzenia
po walcowaniu na goræco

850

1a

o
woda 235 l/min do 500 C, dalej
w powietrzu

850

2

woda 450 l/min do temperatury
otoczenia

867

1155

13,5

48

860

3a

woda 190 l/min do 600oC, dalej
w powietrzu

940

1022

17.1

30

o

S890/
S960

18

860

1

woda 450 l/min. do temp. 420 C,
dalej w powietrzu

688

993

14,6

41

850

2

woda 450 l/min. do temperatury
otoczenia

940

1345

12,2

141

860

3

chđodzenie w powietrzu

573

940

16,0

12

Mwew. = 2 lub 3 mm (dla najwiúkszych szybkoħci chđodzenia) o dđugoħci 10 mm.
Próby walcowania i regulowanego chđodzenia wykonano w Linii do Póđprzemysđowej Symulacji Procesów
Wytwarzania Stopów i Wyrobów Metalowych (LPSmoduđ B). Temperatura nagrzewania wsadu z badanych stali wynosiđa 1150°C. Odcinki blach ze stali
S355J2, S690Q, S690QL o gruboħci 50 mm walcowano
w trzech przepustach na blachy o gruboħci 20 mm. Blachy o gruboħci 30 mm ze stali S890/S960 walcowano na
blachy 18 mm. Odwalcowane blachy chđodzono natryskiem wodnym z zastosowaniem zróľnicowanej intensywnoħci natúľenia przepđywu wody do temperatury
powyľej poczætku przemiany bainitycznej, do temperatury otoczenia lub chđodzono w powietrzu. Parametry
zastosowanych wariantów chđodzenia oraz wyniki badaē wđaħciwoħci mechanicznych odwalcowanych pđaskowników przedstawiono w tabeli 2.
Wyniki i ich dyskusja
Badania dylatometryczne wykazađy, ľe w stalach
S355J2, S890/S960 oraz S690QL chđodzonych z szybkoħciami od 0,05oC/s do 1oC/s podstawowymi fazami sæ
odpowiednio ferryt i perlit, ferryt i bainit oraz ferryt
z wydzieleniami wúglików, perlit, bainit i martenzyt.
Poczæwszy od szybkoħci chđodzenia 2oC/s struktura
stali S690QL skđada siú z martenzytu i bainitu. Udziađ
ferrytu i perlitu w stali S690QL jest dla cađego zakresu
szybkoħci chđodzenia ħladowy. Dominujæcymi skđadnikami struktury w tej stali jest bainit i martenzyt, których maksymalne udziađy: 70% M + 30% B wystúpujæ
po chđodzeniu z szybkoħciæ 495oC/s. W przypadku stali
S890/S960 po chđodzeniu z szybkoħciami od 0,05oC/s do
20oC/s wystúpuje struktura ferrytyczno-bainityczna.

o

Po chđodzeniu z szybkoħciami wiúkszymi od 20 C/s zachodzi wyđæcznie przemiana martenzytyczna. W stali
o
S355J2 chđodzenie szybkoħciami powyľej 100 C/s prowadzi do powstania struktury martenzytyczno-bainityczno-ferrytycznej.
Najkorzystniejsze pođæczenie wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych i udarnoħci uzyskano dla blach ze stali S890/
S960, S690Q i S690QL chđodzonych wedđug wariantu
2. Blachy z tych stali charakteryzujæ siú duľæ odpornoo
ħciæ na kruche púkanie w temperaturach do -40 C. Wytrzymađoħè na rozciæganie blachy ze stali S890/S960-2
o
wynosi 1345 MPa, a udarnoħè w temperaturze -40 C
jest równa 140 J. Równie korzystne pođæczenie wysokiej wytrzymađoħci i udarnoħci uzyskano w blachach
ze stali S690Q i S690QL. Dla blachy ze stali S690Q-2
-40
wartoħci Rm i KV sæ równe 1302 MPa i 42 J a dla
blachy S690QL wynoszæ 1155MPa i 48J. Natomiast
blachy ze stali S355J2 uzyskađy po wariancie chđodzenia 1 i 2 kategoriú S500 przy bardzo wysokich wartoo
ħciach udarnoħci w temperaturze otoczenia i -40 C. Po
wariancie chđodzenia 3 zachowađy kategoriú S355 przy
doskonađym wydđuľeniu powyľej 31% i wysokich wartoħciach udarnoħci w cađym zakresie temperatur (85 J
o
w temperaturze -40 C). Wysoka wytrzymađoħè i udarnoħè blach ze stali S890/960 hartowanych bezpoħrednio po odksztađceniu jest wynikiem wytworzenia jednorodnej drobnoziarnistej struktury martenzytycznej
na cađym przekroju poprzecznym. W przypadku blach
S690Q i S690QL hartowanie bezpoħrednie prowadzi do
utworzenia mieszanej struktury martenzytyczno-bainitycznej. Blachy z tych stali charakteryzujæ siú wysokæ wytrzymađoħciæ zbliľonæ do wytrzymađoħci blach ze
stali S890/S960 ale znacznie niľszæ ciægliwoħciæ.
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Wnioski
Wykonano próby walcowania i regulowanego chđodzenia z zastosowaniem róľnych wariantów chđodzenia
bezpoħredniego po odksztađceniu na goræco niskostopowych stali o zawartoħci wúgla do 0,2% z mikrododatkami V, Nb, Ti i B. Zastosowane warianty chđodzenia pozwoliđy na uzyskanie wyrobów o zróľnicowanej
mikrostrukturze, a tym samym o róľnych wđaħciwoħciach mechanicznych, a przez to na zidentyÞkowanie potencjalnych wđaħciwoħci stali mikrostopowych
nie tylko w stanie ulepszonym cieplnie lecz równieľ
po walcowaniu i chđodzeniu bezpoħrednio po walcowaniu. Najkorzystniejsze pođæczenie wysokiej wytrzymađoħci i odpornoħci na púkanie uzyskano dla blach ze
stali S890/S960 hartowanych z duľæ intensywnoħciæ
bezpoħrednio po odksztađceniu na goræco. Wysoka wytrzymađoħè (Rm = 1345 MPa) i udarnoħè (KV-40 = 141 J)
jest wynikiem wytworzenia jednorodnej drobnoziarnistej struktury martenzytycznej na cađym przekroju poprzecznym blachy. W przypadku blach ze stali
S690Q i S690QL hartowanie bezpoħrednie prowadzi do
wytworzenia struktury martenzytyczno-bainitycznej
gwarantujæcej wysokie wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe
ale charakteryzujæce siú znacznie niľszæ ciægliwoħciæ
-40
(KV 42÷48 J). Wysokie wđaħciwoħci blach walcowanych i hartowanych bezpoħrednio po walcowaniu zapewnia mikrostruktura martenzytyczna i martenzytyczno-bainityczna nie wymagajæca dalszego odpuszczania. Podwyľszenie wđaħciwoħci przez bezpoħrednie
chđodzenie po walcowaniu moľliwe jest takľe dla stali
niskostopowych typu S355J2 stosowanych obecnie
w stanie surowym lub normalizowanym. Walcowanie
z obróbkæ cieplnoplastycznæ i przyspieszonym chđodzeniem takľe spowodowađo zwiúkszenie wytrzymađoħci
tej stali do kategorii S500 przy bardzo dobrej udarnoħci
w temperaturach obniľonych.
Uzyskane wyniki badaē zostanæ wykorzystane do
zaprojektowania skđadów chemicznych stali i parametrów technologii wytwarzania odkuwek matrycowych
z zastosowaniem bezpoħredniego hartowania po kuciu w Zakđadach Mechaniczno-Kuļniczych Wostal Sp.
z o.o.
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Opracowanie charakterystyk
technologicznych nowych gatunków
stali na wyroby specjalne niezbĊdnych
do poprawy efektywnoĞci stosowanych
obecnie procesów technologicznych
Opracowano wybrane charakterystyki materiađowe stali
stosowane w wytwarzaniu wyrobów specjalnych, umoľliwiajæce: dobór materiađów na iglice i sprúľyny do zapalników oraz wstúpne opracowanie technologii ich wytwarzania, okreħlenie wpđywu powierzchni wlewków i prútów na
jakoħè wyprasek przeznaczonych do zgniatania obrotowego
na zimno oraz skrócenie czasu starzenia korpusów ze stali
maraging. Dla uzyskania zađoľonego celu pracy wykonano badania mikrostrukturalne i wytrzymađoħciowe oraz
przeprowadzono analizy technologiczne umoľliwiajæce
dobór materiađów i modyÞkacjú technologii wykonywania
wyrobów specjalnych oraz rozszerzenie zakresu wspóđpracy
z BUMAR AMUNICJA S.A. W ramach pracy opracowano
zađoľenia technologi wytwarzania iglic i taħm, a z przeprowadzonych badaē procesu starzenia stali maraging wynika, ľe moľna uzyskaè zbliľone wđaħciwoħci mechaniczne
stosujæc krótsze starzenie w temperaturach wyľszych niľ
stosowane standardowo.

Development of technological characteristics
of new steel grades for special products necessary
to improve the efﬁciency of technological
processes used at present
The selected material characteristics of steels used for
manufacturing special products were developed to allow
the following: selection of materials for fuse Þring pins and
springs and preliminary development of technology for
their production, determination of ingot and bar surface
impact on the quality of die stampings for cold ßow forming
and reduction time of ageing of maraging steel bodies. To
obtain the assumed objective of this paper, the microstructural and strength tests were carried out and technological
analyses were conducted to allow the selection of materials
and modiÞcation of technology for manufacturing special
products and expand the scope of cooperation with BUMAR AMUNICJA S.A. As a part of the work, the initial
technologies for manufacturing Þring pins and strips were
developed, and the maraging steel ageing tests show that
identical mechanical properties can be obtained by shorter
ageing at higher temperatures than those used so far.

Wprowadzenie
Praca byđa realizowana we wspóđpracy z BUMAR
AMUNICJA S.A. – z oddziađami w Skarľysku-Kamiennej i w Kraħniku. Koszty przygotowania materiađu
i wykonywania prób pokrywađ BUMAR AMUNICJA
S.A. Wyniki pracy sæ podstawæ do opracowania wniosków na wđaħciwe projekty badawcze.
Celem pracy byđo opracowanie wybranych charakterystyk materiađów stosowanych do wytwarzania wyrobów specjalnych, umoľliwiajæcych:
– dobór materiađów na iglice i sprúľyny do zapalników
oraz wstúpne opracowanie technologii ich wytwarzania,
– okreħlenie wpđywu powierzchni wlewków i prútów na
jakoħè wyprasek przeznaczonych do zgniatania obrotowego na zimno,
– skrócenie czasu starzenia korpusów ze stali maraging.
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Opracowanie technologii wytwarzania iglic wymagađo wyznaczenia ħcieľki technologicznej wytwarzania
prútów ciægnionych I5,3 mm, poczæwszy od wykonania
walcówki zwijanej w krúgi. Wytwarzanie taħm na sprúľyny o gruboħci 0,03 mm i szerokoħci 3 mm wymaga
opracowania technologii spđaszczania drutu, czyli doboru materiađu i okreħlenia ħrednicy drutu, aby uzyskaè
zadanæ szerokoħè taħmy. Skrócenie czasu starzenia z 4
do 1 godziny przy zastosowaniu wyľszej temperatury
starzenia i osiægniúciu takiego samego poziomu wđaħciwoħci co dotychczas, pozwoli na obniľenie kosztów
wytwarzania korpusów ze stali maraging.
Dla uzyskania zađoľonego celu pracy wykonano badania mikrostrukturalne i wytrzymađoħciowe oraz
przeprowadzono analizy technologiczne umoľliwiajæce
dobór materiađów i modyÞkacjú technologii wykonywania wyrobów specjalnych oraz rozszerzenie zakresu
wspóđpracy z BUMAR AMUNICJA S.A.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Iglice do zapalników dotychczas byđy wykonywane
z prútów o ħrednicy I 5,3 mm z rosyjskiej stali A75
wedđug wymagaē zawartych w normie GOST 1435-54,
a sprúľyny wytwarzane byđy z taħm o wymiarach: 3,0 ×
0,34 mm ze stali U7A wg normy GOST 1435-74. W Polskiej Normie nie ma bezpoħredniego odpowiednika
stali A75 lub U7A. Najbardziej zbliľone pod wzglúdem
skđadu chemicznego do stali A75 sæ stale w gatunkach
C72D, C76D i C78D, a do stali U7A sæ stale w gatunkach C68D i C72D. Najefektywniejszym sposobem
wykonania prútów ze stali A75 jest odwalcowanie walcówki o ħrednicyI6,0 mm, któræ po ciægnieniu kalibrujæcym na wymiar I5,5 mm poddaje siú szlifowaniu. Ze
wzglúdów technologicznych wæskiej taħmy o szerokoħci
0,34 mm nie moľna uzyskaè przez ciúcie blach na noľycach kræľkowych. Jedynym sposobem jest spđaszczanie
drutu bædļ walcówki. Proces technologiczny spđaszczania walcówki jest kilkuetapowy i oprócz operacji walcowania zawiera niezbúdne wyľarzanie miúdzyoperacyjne i usuwanie zgorzeliny metodæ trawienia.
W pracy wytypowano koēcowy etap wykonania taħmy poprzez walcowanie (spđaszczanie) drutu na docelowæ gruboħè i szerokoħè, zapewniajæce uzyskanie wymaganych wđaħciwoħci mechanicznych.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badaē i analiz dotyczæcych wpđywu powierzchni wlewków na jakoħè powierzchni wyprasek po kuciu na goræco, sprawdzenia
moľliwoħci zastæpienia dotychczas stosowanych taħm
ze stali U7A i iglic ze stali A75 w BUMAR AMUNICJA S.A. taħmami i iglicami z gatunków stali zgodnych
z PN-EN, przeħledzenia technologicznych ħcieľek wykonania ich zamienników oraz moľliwoħci skrócenia
czasu starzenia korpusów ze stali MS350, zaproponowano moľliwe do przemysđowego zastosowania rozwiæzania.
Stwierdzono, ľe ze wzglúdu na wysokie wymagania w zakresie jakoħci powierzchni wlewków ze stali
maraging i jakoħci powierzchni kutych z nich prútów,
przeznaczonych do wykonania wyprasek na korpusy
silników rakietowych, powierzchniú wlewków i prútów
kutych naleľy poddaè đuszczeniu.
Na podstawie wykonanych badaē stwierdzono moľliwoħè zastæpienia stali A75 na iglice stalæ C76D. Iglice ze stali C76D po zaproponowanej obróbce cieplnej,
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polegajæcej na hartowaniu z temperatury 850°C i odpuszczaniu w temperaturze 460°C posiadajæ twardoħè
400÷403 HV0,2 i speđniajæ stawiane im wymagania
(344÷427 HV0,2). Wedđug zaproponowanej technologii wytwarzania iglice ze stali C76D naleľy wykonaè
z prútów ciægnionych I5,3 mm pochodzæcych z walcówki I6,5 mm. Producentem walcówki I6,5 mm moľe byè
ArcelorMittal Poland Odziađ w Sosnowcu.
Taħmú ze stali U7A przeznaczanæ na sprúľyny moľna zastæpiè taħmæ ze stali C72D, któræ naleľy wykonaè
metodæ spđaszczania drutu o ħrednicy I1,5 mm gniotem ok. 65÷70%.
Z przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy badaē procesu starzenia stali maraging wynika, ľe moľna uzyskaè zbliľone wđaħciwoħci mechaniczne stosujæc
krótsze czasy starzenia w temperaturach wyľszych niľ
sæ stosowane obecnie.
Maksymalne wartoħci Rm i R0,2 odpowiednio ok. 2400
i 2330 MPa uzyskano dla wariantu starzenia 500°C/3
godziny. W przypadku starzenia w temperaturze 480°C
moľna regulowaè wđaħciwoħci w zakresie Rm od 2340 do
2380 MPa i R0,2 od 2260 do 2310 MPa przez zmianú
czasu starzenia od 2 do 4 godzin.
W wyniku krótkotrwađego starzenia w temperaturach 520 i 540°C przez odpowiednio 20 i 15 minut uzyskano Rm powyľej 2250 MPa i R0,2 powyľej 2150 MPa.
Dla wszystkich badanych parametrów starzenia wartoħci wydđuľenia mieħciđy siú w zakresie 5÷6%.
W procesie obróbki cieplnej starzenia korpusów silników rakietowych ze stali maraging moľna uzyskaè
znaczne efekty ekonomiczne w wyniku skrócenia
czasu starzenia, jednoczeħnie uzyskujæc wymagane
wđaħciwoħci zawarte w warunkach technicznych wytwarzania. Wyniki tych badaē wymagajæ weryÞkacji
w warunkach przemysđowych. Zastosowanie starzenia
krótkotrwađego powinno byè poprzedzone dodatkowymi badaniami udarnoħci materiađu oraz temperaturowej stabilnoħci wđaħciwoħci. W przypadku starzenia
krótkotrwađego niezbúdne jest przeprowadzenie testów
przemysđowych, podczas których zostanie uwzglúdniony rzeczywisty czas nagrzewania wsadu.
LITERATURA
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Wykorzystanie zaawansowanych metod
badaĔ strukturalnych do rozwoju
nowoczesnych dyskretnych modeli
mikrostruktury bazujących na idei
cyfrowej reprezentacji materiaáu
Podjúto próbú opracowania nowoczesnych dyskretnych
modeli mikrostruktury bazujæcych na idei cyfrowej reprezentacji materiađu w oparciu o badania mikrostruktury.
Zbudowano program komputerowy, w którym zaimplementowano dwuwymiarowy automat komórkowy wraz
z autorskim algorytmem do przetwarzania obrazów binarnych rzeczywistej mikrostruktury na jej cyfrowæ reprezentacjú. Zbudowane oprogramowanie umoľliwia prezentacjú
poszczególnych etapów z dziađania algorytmu do przetwarzania rzeczywistej mikrostruktury na obraz DMR dla dowolnych rozdzielczoħci i rozmiarów mikrograÞi. Dane z cyfrowæ reprezentacjæ mikrostruktury z powodzeniem mogæ
byè wykorzystane w numerycznych symulacjach przemian
fazowych za pomocæ dwuwymiarowych modeli dyskretnych
w mikro skali, co potwierdziđy wstúpne symulacje przemiany austenitu w ferryt.

The use of advanced structural investigation
methods for development of modern discrete
microstructure models based on the digital material
representation idea
An attempt was made to develop modern discrete microstructure models based on the digital material representation idea on the basis of microstructural investigations.
The computer program was built where two-dimensional
cellular automaton with proprietary algorithm for processing the binary images of real microstructure into its digital representation was implemented. This software allows
the individual stages from the operation of algorithm for
processing the real microstructure into DMR image to be
presented for any micrograph resolutions and sizes. Data
with digital microstructure representation can be successfully used in numerical phase transformation simulations
using two-dimensional micro-scale discrete models, which
was conÞrmed by the initial transformations of austenite
into ferrite.

Wprowadzenie
Z przeglædu literatury technicznej z ostatnich lat
moľna zaobserwowaè tendencjú, iľ wiele opracowaē
dotyczæcych tematyki modelowania przemian fazowych
w mikro- bædļ mezoskali opiera siú na dwu- lub trójwymiarowych dyskretnych modelach, które pozwalajæ
na wizualizacjú i ħledzenie powstawania oraz wzrostu
nowych faz w mikrostrukturze. Wiúkszoħè tego rodzaju
modeli bazuje na numerycznych rozwiæzaniach, które
umoľliwiajæ dyskretyzacjú mikroobszaru poprzez nađoľenie siatki wúzđów (komórek), sæ to m.in.: metoda
Monte Carlo [1, 2] (ang. Monte Carlo method, MC),
metoda elementów skoēczonych [3, 4] (ang. Finite Element Method, FEM), metoda pola faz [5, 6] (ang. Phase
Field Method, PFM) czy teľ metoda automatów komórkowych [7-9] (ang. Cellular Automata method, CA).
Przeprowadzenie symulacji przemian fazowych za pomocæ tych modeli wymaga zastosowania odpowiednich
warunków poczætkowych. W celu rozpoczúcia symulacji
w warunkach jak najlepiej odzwierciedlajæcych rzeczy-
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wistoħè, rodzi siú potrzeba wprowadzenia odpowiedniego rozwiæzania w ustaleniu rozkđadu ziaren oraz ich
cech morfologicznych w sztucznej siatce, która imituje
prawdziwæ mikrostrukturú.
Rozwiæzaniem postawionego problemu jest zastosowanie cyfrowej reprezentacji materiađu (ang. Digital
Material Representation, DMR). DMR obejmuje co
najmniej kilka róľnych metod do numerycznego generowania i/lub odtwarzania obrazu mikrostruktury na
dyskretyzowanym obszarze. W niniejszej pracy opisano
stosowane metody do generowania cyfrowej reprezentacji materiađu. Natomiast, celem pracy byđo zaproponowanie wđasnego rozwiæzania DMR w oparciu o badania mikrostruktury przeprowadzone na skaningowym
mikroskopie elektronowym (SEM).
Idea cyfrowej reprezentacji materiađu jest intensywnie rozwijana od kilku lat [10-12]. Zastosowanie DMR
polega na zbudowaniu siatki 2D lub 3D, która jawnie
búdzie reprezentowađa i deÞniowađa cyfrowo mikrostrukturú z jej wđaħciwoħciami, tj. ziarnami, morfologiæ,
róľnorodnymi fazami, wtræceniami niemetalicznymi,
orientacjæ ziaren, púkniúciami itp. Im bardziej dokđadne odzwierciedlenie rzeczywistej mikrostruktury za pomocæ schematu DMR, tym lepiej zađoľenia poczætkowe
zastosowane w numerycznym modelu oddajæ realne
warunki procesów zachodzæcych podczas wytwarzania
bædļ przetwarzania materiađów polikrystalicznych.
Z tego powodu wielu specjalistów z obszaru materiađoznawstwa i modelowania skupia swæ uwagú na opracowywaniu coraz lepszych i efektywniejszych metod do
generowania cyfrowej reprezentacji mikrostruktury.
W niniejszej pracy zastosowano metodú automatów
komórkowych do opracowania cyfrowej reprezentacji
materiađu. W przyjútej metodyce metoda CA zostađa
zaadoptowana w oryginalnym algorytmie do cyfrowego odtworzenia rzeczywistego obrazu mikrostruktury
w siatce automatu komórkowego z zastosowaniem odpowiednich reguđ przejħcia. Na podstawie wynikowych
obrazów binarnych uzyskanych w programie Met-Ilo
[13] dokonano ich konwersji na obrazy DMR z jawnæ deÞnicjæ wybranych wđaħciwoħci mikrostruktury
w kaľdej komórce automatu.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Dla przyjútego schematu cyfrowej reprezentacji
materiađu wymagane sæ rzeczywiste obrazy mikrostruktury. W tym celu wykorzystano wyniki analizy
jakoħciowej struktury próbek ze stali DP o skđadzie
chemicznym podanym w tabeli 1. Materiađ naleľy do
grupy zaawansowanych stali AHSS a wyniki z opracowanego rozwiæzania DMR zostanæ wykorzystane jako
dane wejħciowe w symulacjach numerycznych przemian fazowych zachodzæcych podczas wytwarzania
stali DP. Charakterystyczne dla wyselekcjonowanego
wytopu jest to, iľ stosujæc odpowiedni cykl termiczny
nagrzewania, wytrzymania w ustalonej temperaturze
i kontrolowanego chđodzenia uzyskuje siú stal zawierajæcæ ~75÷80% ferrytu, zaħ resztú stanowi mieszanina
bainitu i martenzytu.
W eksperymencie, przeprowadzonym na dylatometrze Bähr 805A/D, wykorzystano próbkú wyciútæ z
cienkiej blachy po walcowaniu na zimno o strukturze
ferrytyczno-perlitycznej. Próbka w postaci prostopadđoħcianu miađa nietypowe wymiary jak na standard
badaē dylatometrycznych, tj. ~7 mm dđugoħci, gruboħè
i szerokoħè ~1 mm. Do pozyskania mikrostruktury
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kresie miúdzykrytycznym (Ae1-Ae3), a nastúpnie schđodzona z maksymalnæ szybkoħciæ (ok. 288 °C/s) w celu
zamroľenia mikrostruktury, w efekcie czego otrzymano strukturú zawierajæcæ okođo 63% ferrytu, zaħ resztú
stanowi mieszanina bainitu i martenzytu. Przyjúto, ľe
wyspy bainityczno-martenzytyczne stanowiæ projekcjú
austenitu uksztađtowanego podczas wyľarzania w zakresie miúdzykrytycznym. W kolejnym kroku zastosowano standardowæ procedurú przygotowania próbki do
analizy z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu
elektronowego (SEM). Nastúpnie wykonano zdjúcie mikrostruktury wybranego obszaru próbki, które jest kluczowæ informacjæ w opracowaniu rozwiæzania DMR.
Wyniki i ich dyskusja
Na podstawie modelu CA dla przemiany austenitu
w ferryt opisanego w pracy [14], przeprowadzono symulacje izotermicznego wytrzymania w temperaturze
760°C. Obraz analizowanej rzeczywistej mikrostruktury przedstawiono na rysunku 1. Do ustalenia warunków poczætkowych posđuľyđ obraz z cyfrowæ reprezentacjæ mikrostruktury. Wybrane etapy symulacji zaprezentowano na rysunku 2.

Rys. 1. Mikrostruktura wyjħciowa do symulacji, obraz
SEM
Fig. 1. Initial microstructure for simulation, SEM image

poczætkowej, jako danej wejħciowej do obróbki w algorytmie CA, próbkú poddano odpowiedniemu cyklowi
termicznemu. Próbka byđa nagrzewana z szybkoħciæ
3°C/s do temperatury Tn = 810°C, mieszczæcej siú w zaa)

b)

c)

d)

Rys. 2. Wyniki symulacji przemiany austenitu w ferryt po róľnych czasach wytrzymania
Fig. 2. Results of simulation of austenite into ferrite transformation after different hold times
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Rysunki 2a, 2c przedstawiajæ obrazy mikrostruktury
z poszczególnych stadiów ewolucji mikrostruktury. Natomiast obrazy 2b, 2d prezentujæ mapy z redystrybucjæ
wúgla w mikrostrukturze odpowiadajæce kolejno obrazom 2a, 2c. Dziúki zastosowaniu cyfrowej reprezentacji
mikrostruktury, jak na powyľszym przykđadzie w dyskretnym modelu CA, moľliwe jest odzwierciedlenie
rzeczywistych warunków morfologii mikrostruktury
i kolejno obserwacja rozwoju, ruchu granic miúdzyfazowych oraz postúpu przemiany austenitu w ferryt.
Takie podejħcie, przy zastosowaniu analizy iloħciowej
i wyznaczeniu parametrów stereologicznych, búdzie
umoľliwiađo bezpoħredniæ weryÞkacjú modelu z danymi eksperymentalnymi poprzez porównanie wartoħci
liczbowych charakteryzujæcych obrazy mikrostruktur.
Wnioski
W pracy zaprezentowano wđasne rozwiæzanie cyfrowej reprezentacji mikrostruktury wykorzystujæc
otrzymane za pomocæ programu Met-Ilo binarne obrazy wybranych skđadników mikrostruktury tworzyw
polikrystalicznych. Jednym z waľniejszych aspektów
przedstawionego rozwiæzania jest opracowany program
komputerowy, w którym zaimplementowano autorski
algorytm do konwersji binarnych obrazów za pomocæ
dwuwymiarowego automatu komórkowego.
Wyniki uzyskiwane w opracowanym rozwiæzaniu
búdæ wykorzystywane do bezpoħredniego porównywania wartoħci wybranych parametrów stereologicznych
miúdzy wynikami symulacji rozwoju mikrostruktury
oraz obrazami struktur rzeczywistych. Umoľliwi to
weryÞkacjú modeli przemian fazowych. Dane z cyfrowæ
reprezentacjæ mikrostruktury z powodzeniem mogæ byè
wykorzystane w numerycznych symulacjach przemian
fazowych za pomocæ dwuwymiarowych modeli dyskretnych w mikro skali, co potwierdziđy wstúpne symulacje
przemiany austenitu w ferryt.
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Badania ruchliwoĞci granicy
miĊdzyfazowej podczas przemiany
perlitu w austenit z wykorzystaniem
modelu opartego o metodĊ automatów
komórkowych
Przeprowadzono badania modelowe nad ruchliwoħciæ
granicy miúdzyfazowej podczas przemiany struktury ferrytyczno-perlitycznej w austenit zachodzæcej w trakcie
nagrzewania, wykorzystujæc model zbudowany w oparciu o metodú automatów komórkowych. Przeanalizowano
i scharakteryzowano procesy zachodzæce podczas nagrzewania stali DP do zakresu stabilnoħci austenitu ze stanu
o strukturze ferrytyczno-perlitycznej po walcowaniu na
zimno. Opracowano koncepcjú modelowania badanej przemiany i sformuđowano podstawowe zađoľenia modelowe ze
szczególnym uwzglúdnieniem warunków termodynamicznych w granicy rozdziađu faz. ZdeÞniowano warunki brzegowe, jakie sæ przyjmowane na granicach siatki CA oraz
w granicach miúdzyfazowych. Kolejno za pomocæ formuđ
matematycznych opisano procesy dyfuzji wúgla, wzrostu
nowopowstađej fazy austenitu oraz okreħlono reguđy przejħcia automatu komórkowego determinujæce ewolucjú systemu. Wprowadzono odpowiednie warunki poczætkowe
uwzglúdniajæc rzeczywiste obrazy mikrostruktur. Zastosowano autorskie rozwiæzane z cyfrowæ reprezentacjæ mikrostruktury, dziúki czemu moľliwe jest rozpoczúcie symulacji
w warunkach jak najlepiej odpowiadajæcym warunkom
rzeczywistym.

Investigations on phase boundary mobility during
the transformation of pearlite into austenite using
the model based on cellular automata method
Model investigations on phase boundary mobility during the transformation of ferritic-pearlitic structure into
austenite occurring while heating, using the model built
on the basis of cellular automata method, were carried
out. The processes occurring while heating DP steel from
the state with ferritic-pearlitic structure after cold rolling up to the range of austenite stability were analysed
and characterised. The tested transformation modelling
concept was developed and the basic model assumptions
were delineated, with particular consideration given to
thermodynamic conditions within the phase boundary.
The boundary conditions that are assumed at CA grid
boundaries and within phase boundaries were deÞned. Us-
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ing mathematical formulas, carbon diffusion and growth
on the newly formed austenite phase were described and
the cellular automata transition rules, which determine
the system evolution, were deÞned. The appropriate starting conditions were introduced, taking into consideration
the real microstructure images. The proprietary solution
with digital microstructure representation was used so the
simulation can be started under conditions which best correspond to the real ones.

Wprowadzenie
W literaturze technicznej z ostatnich lat moľna znaleļè opracowania dotyczæce tematyki modelowania
przemiany fazowej struktury ferrytyczno-perlitycznej
w austenit, w mikro- bædļ mezoskali, za pomocæ dwuwymiarowych dyskretnych modeli, które pozwalajæ na
wizualizacjú i ħledzenie ruchu powierzchni rozdziađu
faz w mikrostrukturze. Tego rodzaju modele opierajæ
siú na numerycznych rozwiæzaniach, które umoľliwiajæ dyskretyzacjú mikroobszaru poprzez nađoľenie siatki wúzđów (komórek), sæ to m.in.: metoda elementów
skoēczonych [1] (ang. Finite Element Method, FEM),
metoda róľnic skoēczonych [2] (ang. Finite Difference
Method, FDM), czy teľ metoda automatów komórkowych [3–5] (ang. Cellular Automata method, CA). Metoda CA jest najczúħciej stosowana w opracowywaniu
modeli przemian fazowych w mikro skali, gdyľ formalizm tej metody pozwala na intuicyjne zdeÞniowanie
warunków brzegowych oraz reguđ przejħcia, które sterujæ ewolucjæ ukđadu.
Za cel pracy przyjúto przeprowadzenie badaē modelowych nad ruchliwoħciæ granicy miúdzyfazowej podczas
przemiany struktury ferrytyczno-perlitycznej w austenit zachodzæcej w trakcie nagrzewania, wykorzystujæc
model zbudowany w oparciu o metodú automatów komórkowych.
W wyľej wymienionych pracach [1–5] dominujæ dwie
koncepcje modelowania rozpadu perlitu, tj. traktowanie obszarów perlitu jako jednorodnej mikrostruktury
pod wzglúdem morfologii oraz skđadu chemicznego [3,
5] oraz podejħcie bliľsze rzeczywistoħci, czyli uwzglúdnienie oddziađywania ferrytu i cementytu, búdæcych
skđadnikami perlitu, we wczesnych stadiach przemiany [1, 2, 4]. W niniejszym projekcie przyjúto rozwiæzanie zgodnie z drugæ koncepcjæ.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
W ramach pracy przeprowadzono serie eksperymentów nagrzewania, dla próbek ze stali typu DP (S244),
do róľnych temperatur w zakresie od 600°C do 750°C.
Skđad chemiczny wytopu S244 w % wag. jest nastúpujæcy: 0.13 C, 1.50 Mn, 0.10 Si, 0.23 Cr, 0.005 Mo, 0.02 Ni,
0.02 Cu, 0.026 Al., 0.03 V, 0.001 Nb, 0.001 Ti, 0.0004 N.
Próbki po wykonanych eksperymentach poddano analizie i badaniom mikrostruktury przeprowadzonym na
skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM).
Na podstawie otrzymanych wyników ustalano, ľe
podczas nagrzewania próbek po walcowaniu na zimno,
tj. o silnie znieksztađconej strukturze ferrytyczno-perlitycznej, kolejno zachodzæ nastúpujæce procesy:
• W zakresie temperatur 600÷710°C (do temperatury
krytycznej Ac1) nastúpuje:
– Rekrystalizacja i zdrowienie ferrytu, która powoduje tworzenie siú nowych ziarn lub podziarn.
– Koagulacja czæstek cementytu, tj. globularny
wzrost czæstek wiúkszych kosztem rozpuszczajæ-
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cych siú czæstek drobnych, co odbywa siú poprzez
bardzo szybkæ dyfuzjú wúgla po granicach podziarn.
Na przyspieszonæ dyfuzjú wpđyw majæ efekty powierzchniowe w granicach ziarn/podziarn.
• W zakresie temperatur krytycznych Ac1÷Ac3 nastúpuje:
– Zarodkowanie austenitu wokóđ skoagulowanych
czæstek cementytu. Zarodek austenitu powstaje w formie cienkiej warstwy otaczajæcej czæstkú
cementytu, którego wzrost odbywa siú kosztem
osnowy ferrytycznej. Na podstawie obserwacji metalograÞcznych ustalono, ľe miejscami uprzywilejowanego zarodkowania sæ punkty potrójne, tj.
styku trzech ziaren ferrytu, w których wydzielajæ
siú czæstki cementytu. Nastúpnie zarodkowanie
austenitu moľe mieè miejsce na czæstkach cementytu wystúpujæcych w granicy pomiúdzy dwoma
ziarnami ferrytu. Najmniejsze prawdopodobieēstwo zarodkowania austenitu przyporzædkowane
jest czæstkom cementytu wewnætrz ziarn ferrytu.
• Wzrost austenitu w kierunku otaczajæcych ziaren
ferrytu oraz do rdzenia czæstki cementytu. Wzrost
ziarna austenitu w stronú osnowy ferrytycznej nastúpuje duľo szybciej niľ w gđæb cementytu, na co wpđyw
ma m.in. duľo szybsza dyfuzja wúgla w ferrycie niľ w
austenicie, w zwiæzku z czym zachodzi wolniejsze odprowadzanie wúgla na froncie przemiany cementytaustenit (EJ) w porównaniu z obszarem przy granicy
miúdzyfazowej ferryt-austenit DJ). Ruch powierzchni rozdziađu (EJ) determinowany jest takľe poprzez
dziađanie siđ zwiæzanych z krzywiznæ granicy miúdzyfazowej, opisany zaleľnoħciæ Gibbsa-Thomsona.
W niniejszej pracy pominiúto modelowanie rekrystalizacji ferrytu i skupiono siú na opracowaniu modelu
dla przemiany perlitu w austenit. Jako mikrostrukturú
wejħciowæ do symulacji wytypowano obraz, który odpowiada mikrostrukturze uksztađtowanej w temperaturze Ae1, tj. w poczætkowym etapie przemiany perlitu w
austenit. Przy czym strukturú wejħciowæ do symulacji
nie moľna nazwaè ħciħle perlitem, gdyľ w temperaturze Ae1 wystúpuje ona w formie czúħciowo zrekrystalizowanych ziaren ferrytu i skoagulowanych czæstek
cementytu.
Wyniki i ich dyskusja
Symulowanie przemiany fazowej perlitu w austenit
za pomocæ modelu CA wymaga zastosowania odpowiednich warunków poczætkowych. Aby móc rozpoczæè
symulacjú w warunkach jak najlepiej odzwierciedlajæcych rzeczywistoħè, rodzi siú potrzeba wprowadzenia
odpowiedniego rozwiæzania w ustaleniu rozkđadu ziaren oraz ich cech morfologicznych w sztucznej siatce,
która imituje prawdziwæ mikrostrukturú. W rozwiæzaniu postawionego problemu zastosowano metodú cyfrowej reprezentacji materiađu (ang. Digital Material
Representation, DMR). W niniejszej pracy zastosowano metodú automatów komórkowych do opracowania
cyfrowej reprezentacji materiađu. W przyjútej metodyce metoda CA zostađa zaadaptowana w oryginalnym
algorytmie do cyfrowego odtworzenia rzeczywistego
obrazu mikrostruktury w siatce automatu komórkowego z zastosowaniem odpowiednich reguđ przejħcia. Na
podstawie wynikowych obrazów binarnych uzyskanych
w programie Met-Ilo [6] dokonano ich konwersji na obrazy DMR z jawnæ deÞnicjæ wybranych wđaħciwoħci
mikrostruktury w kaľdej komórce automatu, miúdzy
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Rys. 1. Obraz SEM rzeczywistej mikrostruktury wyjħciowej
(a); obraz binarny ziarn ferrytu i granic (b) wyznaczone za
pomocæ programu Met-Ilo; obraz binarny po przetworzeniu na siatkú CA z rozróľnieniem na poszczególne ziarna
ferrytu oraz czæstki cementytu
Fig. 1. SEM image of real initial microstructure (a); binary image of ferrite grains and boundaries (b) determined
with Met-Ilo software; binary image after conversion into
CA grid with distinction among individual ferrite grains
and cementite particles

innymi: identyÞkacjæ poszczególnych ziaren, stanem
fazy dla kaľdego ziarna, identyÞkacjæ granic miúdzyfazowych, a takľe stúľeniem wúgla w komórce – zgodnie z jej przynaleľnoħciæ do danej fazy oraz warunkami
brzegowymi przyjútymi przy zađoľonej temperaturze.
Autorskie rozwiæzanie szczegóđowo opisano w pracy
[7].
Po wykonaniu procedur digitalizacji obrazów binarnych Met-Ilo, w zbudowanym autorskim programie
komputerowym, otrzymano obraz z cyfrowæ reprezentacjæ mikrostruktury (Rys. 1c). Posđuľy on jako reprezentacja wejħciowej mikrostruktury w dyskretnym modelu – opartym na metodzie automatów komórkowych
– do numerycznych symulacji przemiany fazowej perlitu w austenit, która zachodzi podczas nagrzewania
w procesach wytwarzania stali DP.
Wnioski
Przeanalizowano i skrótowo scharakteryzowano
procesy zachodzæce podczas nagrzewania stali DP do
zakresu stabilnoħci austenitu ze stanu po walcowaniu
na zimno o strukturze ferrytyczno-perlitycznej. Badania mikrostruktury próbek po nagrzewaniu do róľnych temperatur w zakresie Ae1-Ae3 pokazađy, ľe proces zarodkowania austenitu jest bardziej zđoľony, niľ
podaje literatura techniczna. Fakt ten determinowađ

potrzebú zbudowania dyskretnego modelu numerycznego przemiany fazowej perlitu w austenit z zastosowaniem cyfrowej reprezentacji mikrostruktury. Opracowano koncepcjú modelowania badanej przemiany
i sformuđowano podstawowe zađoľenia modelowe ze
szczególnym uwzglúdnieniem warunków termodynamicznych w granicy rozdziađu faz. Za pomocæ formuđ
matematycznych opisano procesy dyfuzji wúgla, wzrostu nowopowstađej fazy austenitu oraz okreħlono reguđy przejħcia automatu komórkowego determinujæce
ewolucjú systemu. Wprowadzono odpowiednie warunki
poczætkowe uwzglúdniajæc rzeczywiste obrazy mikrostruktur. Zastosowano autorskie rozwiæzane z cyfrowæ
reprezentacjæ mikrostruktury, dziúki czemu moľliwe
jest rozpoczúcie symulacji w warunkach jak najlepiej
odpowiadajæcym warunkom rzeczywistym.
Z uwagi na zakres tematyczny i znaczenie w obszarze badaē modelowych, moľna uznaè, ľe na bazie opracowanych zađoľeē zostanie wdroľona nowa koncepcja
modelowania przemiany perlitu w austenit podczas
procesów nagrzewania zachodzæcych w stalach.
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technik komputerowych w ostatnich latach spowodowađ, ľe modelowanie numeryczne stađo siú nierozđæcznym elementem analizy procesu przeróbki plastycznej
z uwzglúdnieniem róľnych zjawisk zachodzæcych wewnætrz materiađu. Modelowanie procesów technologicznych umoľliwia skrócenie i/lub đæczenie niektórych
procesów technologicznych. Cykl produkcyjny wyrobu
koēcowego w praktyce moľna skróciè poprzez eliminacjú niektórych zabiegów technologicznych. W tym celu
na przykđad đæczy siú przeróbkú plastycznæ z obróbkæ
cieplnæ. Modelowanie procesu chđodzenia z przewidywaniem struktury koēcowego wyrobu z uwzglúdnieniem zarówno szybkoħci chđodzenia jak i parametrów
utworzonej struktury w procesie kucia jest celem niniejszej pracy.
Materiađ, zakres i metodyka badaē

Valeriy Pidvysots’kyy, Roman Kuziak,
Wđadysđaw Zalecki, Jarosđaw Opara

Symulacja ﬁzyczna i numeryczna
wytwarzania odkuwek dla przemysáu
motoryzacyjnego z uwzglĊdnieniem
wpáywu warunków kucia i cháodzenia
na postĊp przemian fazowych
Opracowano modele przemian fazowych dla stali C45.
Wykonano symulacje procesu przyspieszonego chđodzenia
odkuwki bezpoħrednio z temperatury kucia.

Physical and numerical simulation of production
of forgings for automotive industry in consideration
of inﬂuence of forging and cooling conditions
on phase transformation progress
Phase transformation models were developed for C45
steel. The simulations of accelerated cooling directly from
the forging temperature were carried out.

Wprowadzenie
Kucie ma do speđnienia dwa zadania: uzyskanie
wyrobu o odpowiednim ksztađcie i wymiarach oraz
zađoľonych wđaħciwoħciach mechanicznych. Rozwój

Materiađem badanym w pracy byđa stal C45. W ramach pracy wykonano badania strukturalne i badania
mechaniczne odkuwek. Opracowano model przemian
fazowych oraz przeprowadzono modelowanie przyspieszonego chđodzenia odkuwki testowej i stosowanej
w procesie technologicznym (bezpoħrednio po kuciu
matrycowym). W celu identyÞkacji skđadników mikrostruktury (bainitu i martenzytu) wykorzystano skaningowy mikroskop elektronowy Inspect F.
Wyniki i ich dyskusja
W celu opracowania modelu przemian fazowych
w ramach pracy [1] zostađy wykonane badania dylatometryczne. Dla uwzglúdnienia wielkoħci ziarna austenitu uksztađtowanego w trakcie odksztađcenia wykonano badania, w których próbki odksztađcano w temperaturach 1200, 1000 i 900°C. W ramach niniejszej pracy
wyznaczono udziađy skđadników struktury dla szybkoħci chđodzenia powyľej 10°C/s. W celu odróľnienia
skđadników struktury wykonano zdjúcia mikrostruktury za pomocæ mikroskopu skaningowego (Rys. 1).
Opracowano trzy wykresy CTPc dla wielkoħci ziarna:
88,82 zm, 51,46 zm oraz 37,26 zm. W oparciu o te wykresy opracowano dwa modele przemian fazowych dla
stali C45. Pierwszym byđ model oparty na badaniach
Victora Li [2], a drugi zaczerpniúty z publikacji Don-

Rys. 1. Mikrostruktura stali C45 powstađa przy temperaturze odksztađcenia 1200°C i po chđodzeniu z szybkoħciæ chđodzenia
40°C/s, badana za pomocæ mikroskopu skaningowego (po lewej) i ħwietlnego (po prawej)
Fig. 1. Microstructure of C45 steel after deformation at temperature of 1200°C and after cooling at 40°C/s, observed with scanning microscope (to the left) and light microscope (to the right)
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Rys. 2. Porównanie wykresów CTPc przewidywanych modelem Victora Li (góra) i Donnay’a (dóđ) z danymi doħwiadczalnymi dla wielkoħci ziarna 88,82 zm
Fig. 2. Comparison of CTPc diagrams predicted with Victora Li (top) and Donnay (bottom) models, with experimental data
for grain size of 88.82 zm

nay’a i in. [3]. Wynik przewidywania wykresu CTPc dla
wielkoħci ziarna 88,82 zm z wykorzystaniem modelu
Victora Li przedstawiono na rysunku 2 na górze, a za
pomocæ modelu Donnay’a na dole.
Model Victora Li daje gorszy wynik dopasowania
temperatury rozpoczúcia przemiany ferrytycznej od

modelu Donnay’a. W przypadku przemiany perlitycznej oba modele tak samo przewidujæ wyľsze temperatury zakoēczenia przemiany, zwđaszcza dla mniejszych
wielkoħci ziarna austenitu.
Nastúpnym krokiem byđo wyznaczenie warunków
chđodzenia panujæcych w kanale chđodzæcym, w któ-

Rys. 3. Porównanie wyników obliczeē przyspieszonego chđodzenia odkuwek medelem Victora Li (po lewej) z modelem
Donnay’a (po prawej). Miejsce pomiaru udziađów skđadników struktury zaznaczono kóđkiem
Fig. 3. Comparison of the results of calculations of accelerated cooling of forgings made with Victora Li model (to the left) and
Donnay model (to the right). The point where the shares of structure components were measured is marked with the circle
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rym do przyspieszonego chđodzenia odkuwek wykorzystujæ ukđad wentylatorów. Wykonano szereg symulacji
numerycznych dopasowujæcych przebieg zmiany temperatury w odkuwce testowej. Proces chđodzenia modelowano za pomocæ programu FORGE 2011. Model
przemiany fazowej w tym programie jest wprowadzany
w postaci wykresu CTPi dla zadanej wielkoħci ziarna
austenitu. W oparciu o optymalne wspóđczynniki modelu zostađy wygenerowane odpowiednie pliki w formacie
programu FORGE. Analizujæc wyniki modelowania z
wykorzystaniem modelu Victora Li stwierdzono szereg
ograniczeē w jego zastosowaniu w programie FORGE,
chociaľ uzyskane udziađy skđadników struktury sæ poprawne. Przede wszystkim przemiana perlityczna koēczy siú w wyľszych temperaturach, co uniemoľliwia
uzyskania przebiegu temperatury zmierzonej w trakcie chđodzenia odkuwki testowej w kanale chđodzæcym.
Dlatego postanowiono wykorzystaè model Donnay’a
do opisywania kinetyki przemian fazowych, który zostađ zmodyÞkowany w ramach wspóđpracy zakđadu BT
z katedræ Informatyki Stosowanej i Modelowania AGH
[4]. Analizujæc uzyskane udziađy skđadników struktury
stwierdzono, ľe obliczenia modelem Donnay’a w programie FORGE wykazujæ podobne problemy, jakie
obserwowano w przypadku stosowania modelu Victora
Li.
Ostatnim etapem pracy byđo zamodelowanie procesu chđodzenia odkuwki bezpoħrednio po procesie kucia.
Wyniki modelowania przedstawiono na rysunku 3.
Analizujæc w obliczeniach uzyskane rozkđady udziađów
skđadników strukturalnych moľna stwierdziè, ľe zastosowanie modelu Victora Li daje lepsze wyniki udziađów
skđadników struktury, niľ w obliczeniach z wykorzystaniem modelu Donnay’a. Wedđug badaē struktury, udziađ ferrytu w miejscu pomiaru wynosi 14,7%
i 20,7%, natomiast obliczenia w oparciu o model Victora Li przewidujæ 19,7%. W przypadku obliczeē z wykorzystaniem modelu Donnay’a udziađ wynosi 11,4%.
Mimo dobrego wyniku przewidywania uđamków ferrytu i perlitu za pomocæ modelu Victora Li, obliczenia
w programie FORGE nie dajæ zadowalajæcych rezultatów (kinetyka perlitycznej przemiany fazowej przebiega zbyt szybko, przez co czas trwania przemiany obliczony jest krótki w stosunku do pomiaru wykonanego
na odkuwce testowej). W celu poprawienia wyników
obliczeē postanowiono skorzystaè z innego programu,
opracowywanego przez Prof. Milenin, który umoľliwi
wprowadzenie modelu w postaci kodu ļródđowego.
Wnioski
Wykonano badania plastometryczne, metalograÞczne oraz przemysđowe stali C45. ZidentyÞkowano
wspóđczynniki w modelach przemian fazowych: Victora Li i Donnay’a. Model Donnay’a, lepiej odzwierciedla
rozpoczúcie i zakoēczenie przemian fazowych. W oparciu o przeprowadzone badania i symulacjú numerycznæ
wyznaczono warunki panujæce w kanale chđodzæcym.
Przeprowadzono symulacje procesu przyspieszonego
chđodzenia w kanale chđodzæcym dla odkuwki testowej
i stosowanej w procesie technologicznym. Analizujæc
wyniki obliczeē dla odkuwki testowej stwierdzono, ľe
zastosowane modele nie przewidujæ dokđadnie zmierzonych temperatur w momencie zajħcia przemiany
perlitycznej.
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Opisana problematyka badawcza realizowana w ramach pracy doktorskiej búdzie kontynuowana w zakresie:
– dopracowanie modelu Donnay’a z uwzglúdnieniem
zmierzonej temperatury w badaniach dylatometrycznych;
– obliczenie procesu przyspieszonego chđodzenia z wykorzystaniem nowego programu, który jest na etapie
opracowywania.
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IloĞciowa analiza tekstur w zastosowaniu
do opisu ewolucji tekstury
w niskowĊglowych stalach typu maraging
Zbadano iloħciowe zmiany tekstury w niskowúglowych
stalach typu maraging pod wpđywem obróbki cieplno-plastycznej. Badania przeprowadzono na dwóch gatunkach
stali, wykorzystujæc dyfrakcjú rentgenowskæ oraz technikú
EBSD. Stwierdzono zmiany w udziađów objútoħciowych
poszczególnych skđadowych tekstury na róľnych etapach
obróbki cieplno-plastycznej.

Quantitative analysis of textures in application
for description of texture evolution in low-carbon
maraging steels
The quantitative texture changes in low-carbon maraging steels under the inßuence of thermo-mechanical treatment were examined. The examinations were carried out
on two steel grades, using X-ray diffraction and EBSD
technique. Changes in volume fractions of individual texture components were found at different stages of thermomechanical treatment.

Wprowadzenie
Stosowany zwykle opis tekstury w materiale polikrystalicznym po róľnych wariantach obróbki cieplno-plastycznej ogranicza siú do identyÞkacji skđadowych tekstury wraz z póđiloħciowæ ocenæ intensywnoħci kaľdej
orientacji. Ocena ta wynika z wartoħci, któræ przyjmuje funkcja rozkđadu orientacji w pođoľeniu maksimum,
odpowiadajæcym danej orientacji. Wspóđczesne metody
obliczania funkcji rozkđadu orientacji oraz jej analizy
umoľliwiajæ równieľ iloħciowæ ocenú objútoħciowego
udziađu zidentyÞkowanych skđadowych tekstury w badanym materiale. Taka iloħciowa ocena jest szczególnie
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Tabela 1. Skđad chemiczny materiađu badaē, % masowe
Table 1. Chemical composition of test pieces, wt%
Gatunek stali

C

Mn

Si

P

S

Ni

MS300

<0,008

<0,05

<0,05

<0,01

<0,010

17,9

ND3

0,08

0,04

<0,10

0,005

<0,005

8,2

Gatunek stali

Co

Mo

Ti

Al

Cu

Cr

MS300

9,3

5,0

0,70

0,13

0,01

0,020

ND3

-

2,0

0,08

1,40

1,80

0,027

przydatna w badaniach wiúkszoħci materiađów przemysđowych, charakteryzujæcych siú obecnoħciæ tekstury
o wielu skđadowych, relatywnie sđabych [1, 2].
Celem pracy byđo zastosowanie iloħciowych metod
analizy tekstur do opisu ewolucji tekstury w niskowúglowych stalach typu maraging, z wykorzystaniem
techniki EBSD oraz obliczeē modelowych.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađ badaē stanowiđy odcinki blach walcowanych na goræco ze stali maraging MS300 oraz z niskowúglowej stali stopowej umacnianej wydzieleniowo
oznaczonej ND3. Skđady chemiczne materiađu badaē
zamieszczono w tabeli 1.
Próbki ze stali maraging MS300 pobrano z blach walcowanych na goræco o gruboħci 11 mm i 6 mm. Próbki
te nie zostađy poddane dodatkowej obróbce cieplnej.
Walcowanie blach przeprowadzono w linii do póđprzemysđowej symulacji LPS, a wsad stanowiđ wlewek pđaski o wymiarach przekroju poprzecznego 150×60 mm.
Walcowanie wstúpne po nagrzewaniu wlewka w temperaturze 1200°C przeprowadzono uzyskujæc pasmo
o gruboħci ok. 20 mm. Nastúpnie pasmo to walcowano
w czterech przepustach na gruboħè 11 mm.
Próbki ze stali ND3 do badaē tekstury badano
w trzech wariantach:

a)

b)

c)

– po walcowaniu na goræco
– po walcowaniu na goræco i przesycaniu
– po przesycaniu i starzeniu.
Pomiary do badaē tekstury dla wszystkich wariantów obróbki plastycznej i cieplnej blach przeprowadzono technikæ reßeksyjnæ z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego Siemens D5005 z otwartym kođem
Eulera. Wykorzystujæc dane doħwiadczalne, obliczono
funkcjú rozkđadu orientacji FRO oraz odwrotne Þgury
biegunowe za pomocæ metody ADC i oprogramowania
Labotex [3]. ZidentyÞkowane skđadowe tekstury zostađy uwzglúdnione w obliczeniach iloħciowych, a uzyskane udziađy objútoħciowe poszczególnych orientacji
wykorzystano nastúpnie w obliczeniach modelowych
FRO i zastosowano do korekcji wyliczonych na wstúpie
udziađów objútoħciowych.
Badania EBSD wykonano za pomocæ mikroskopu skaningowego Inspect F na próbkach badanych uprzednio
metodæ rentgenowskæ. Powierzchnia do badaē EBSD
zostađa przygotowana przez trawienie elektrolityczne.
Do analizy wyników doħwiadczalnych oraz obliczenia
funkcji rozkđadu orientacji na podstawie wyników
EBSD wykorzystano oprogramowanie Þrmy FEI, búdæce w wyposaľeniu mikroskopu skaningowego.

d)

Rys. 1. Powierzchnia analizowanego obszaru (trawiona) w ħwietle elektronów wstecznie rozproszonych (a), rozkđad wielkoħci ziarna (b) oraz rozkđad orientacji poszczególnych ziaren (c). Histogram rozkđadu wielkoħci ziarna oraz poniľej legenda
w postaci odwrotnej Þgury biegunowej typu [001] (d), pokazujæca kolory przypisane poszczególnym kierunkom krystalograÞcznym. Blacha ze stali ND3, gruboħè 15,4 mm
Fig. 1. Analysed area (etched) in the light of back scattered electrons (a), distribution of grain sizes (b) and distribution of
orientation of individual grains (c). Grain size distribution histogram and, below, the inverse pole Þgure key type [001] (d),
which shows the colours assigned to individual crystallographic directions. ND3 steel plate, thickness 15.4 mm
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Tabela 2. Wyniki obliczeē udziađów objútoħciowych poszczególnych skđadowych tekstury
Table 2. Results of volume fraction calculations for individual texture components
Blacha o gruboħci 15,4 mm

Blacha o gruboħci 9,1 mm

Orientacja

Udziađ objútoħciowy[%]

Orientacja

Udziađ objútoħciowy[%]

{110}<1 -1 2>
{113}<-3 -3 2>
{225}<0 -5 2>
{225}<-1 -4 2>
{311}<1 -3 0>
{317}<1 -3 0>

10
4
8
8
4
6

{110}<4 -4 5>
{110}<5 -5 4>
{225}<-5 -5 4>
{225}<-2 -3 2>
{225}<-3 -7 4>
{441}<4 -5 4>
{441}<2 -3 4>

3
3
10
15
15
15
10

Tabela 3. Stal ND3, stan po walcowaniu na goræco i chđodzeniu w powietrzu. Porównanie przekrojów funkcji rozkđadu orientacji, obliczonej z doħwiadczalnych Þgur biegunowych, z przekrojami funkcji modelowej
Table 3. ND3 steel, state after hot rolling and air cooling. Comparison of orientation distribution function cross-sections,
calculated from experimental pole Þgures, to model function cross-sections
Gruboħè blachy 15,4 mm
Przekrój FRO

FRO rzeczywista,
obliczona z doħwiadczalnych Þgur biegunowych

FRO modelowa

Gruboħè blachy 9,1 mm
FRO rzeczywista,
obliczona z doħwiadczalnych Þgur biegunowych

o

–

Phi1=0

Phi1=90

o

Phi2=45

o

Wyniki i ich dyskusja
Na rys. 1 przedstawiono wyniki badaē blachy ze stali
ND3, w stanie po walcowaniu na goræco i chđodzeniu
w powietrzu, o gruboħci 15,4 mm, uzyskane technikæ
EBSD. Technika EBSD pokazuje duľe zróľnicowanie
co do obserwowanych orientacji poszczególnych ziaren
(Rys. 1), co znajduje potwierdzenie w wynikach uzyskanych metodæ dyfrakcji rentgenowskiej. W tabeli 2
zestawiono najsilniejsze zidentyÞkowane orientacje
wraz z ich udziađami objútoħciowymi. Orientacjæ o najwiúkszym udziale objútoħciowym jest w tej próbce {110}
<1 -1 2> -10% oraz typu {225} – razem 16%.
Udziađy objútoħciowe orientacji zidentyÞkowanych
w blasze o gruboħci 9,1 mm pokazano w tabeli 2. Zdecydowanie wzrósđ udziađ orientacji typu {225} do 40%
obj., zmniejszyđ siú udziađ {110} do 6% obj. Ponadto
stwierdzono obecnoħè dobrze wyksztađconej orientacji
typu {441} (nieobecnej w blasze o gruboħci 15,4 mm)
o udziale objútoħciowym 25%.
W tabeli 3 zestawiono przekroje „rzeczywistej” funkcji rozkđadu orientacji (obliczonej z doħwiadczalnych

FRO modelowa

Þgur biegunowych) z przekrojami modelowej FRO, obliczonej z wykorzystaniem funkcji rozkđadu Gaussa do
opisu kaľdej z analizowanych orientacji. Udziađy objútoħciowe poszczególnych orientacji uzyskano z modelowej FRO.
Wnioski
Iloħciowa analiza tekstur w powiæzaniu z wynikami EBSD wykazađa, ľe w materiale po walcowaniu na
goræco wystúpuje duľe zróľnicowanie co do uprzywilejowanych orientacji, z niewielkimi udziađami objútoħciowymi rzúdu kilku procent. W miarú zwiúkszania
stopnia odksztađcenia obserwuje siú zmiany nie tylko
jakoħciowe (zanikanie jednych skđadowych i pojawianie
siú nowych) ale równieľ iloħciowe. Roħnie sumaryczny
udziađ objútoħciowy analizowanych skđadowych tekstury, a takľe zwiúksza siú udziađ niektórych skđadowych.
Np. w stali S278 / ND3 roħnie udziađ objútoħciowy
dwóch skđadowych: typu {225} – od 16% do 40%, oraz
typu {441} – od 5% do 25%. Jednoczeħnie ze wzrostem
odksztađcenia zmniejsza siú udziađ objútoħciowy skđado-
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wej typu {110} – od 10% w próbce o gruboħci 15,4 mm,
przez 8% w próbce o gruboħci 13,7 mm, do 6% w próbce o gruboħci 9,1 mm. Cađkowity udziađ objútoħciowy
wszystkich orientacji roħnie z 40% do 71%.
Badania iloħciowe tekstury pozwalajæ na przewidywanie ewolucji tekstury w materiale na róľnych etapach procesu technologicznego wraz z moľliwoħciæ
okreħlenia wpđywu parametrów procesu na rozwój
tekstury oraz skorelowanie z wđaħciwoħciami badanego
materiađu.
LITERATURA
1. S. Vratislav et al, Physica B, vol. 385-386, 2006, pp. 611-613
2. Ph. Gerber et al, Acta Materialia, vol. 51, 2005, pp. 6359-6371
3. LaboTex software, v. 3
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Rozszerzenie moĪliwoĞci badawczych
w zakresie analizy chemicznej Īeliw
z wykorzystaniem szybkich technik
instrumentalnych oraz materiaáów
odniesienia najnowszej generacji
Opracowano metodykú analizy ľeliw z wykorzystaniem
dwóch nowych spektrometrów: WD XRF oraz OES ze
wzbudzeniem iskrowym, a takľe spektrometru GD OES.
Metodyka umoľliwia oznaczanie 28 pierwiastków: Al, As,
B, Bi, C, Ce, Co, Cr, Cu, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S,
Sb, Se, Si, Sn, Te, Ti, V, W, Zn, Zr. Programy analityczne
przygotowano w oparciu o najnowszy zestaw materiađów
odniesienia ľeliw biađych, wyprodukowanych z wykorzystaniem technologii zapewniajæcej ich wyjætkowæ jednorodnoħè. Opracowane metodyki búdæ wykorzystane w badaniach prowadzonych w Zakđadzie Chemii Analitycznej.

Expanding researching possibilities in the ﬁeld
of chemical analysis of cast irons using quick
instrumental techniques and latest generation
reference materials
The methodology for analysis of cast irons using two new
spectrometers: WD XRF and OES spark spectrometer and
GD OES spectrometer, was developed. The methodology allows the determination of 28 elements: Al, As, B, Bi, C, Ce,
Co, Cr, Cu, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si,
Sn, Te, Ti, V, W, Zn, Zr. The analytical programmes were
prepared based on the latest set of white cast iron reference materials, manufactured using the technology which
ensures its exceptional homogeneity. The developed methodologies will be used in tests conducted at the Department
of Analytical Chemistry.
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Wprowadzenie
Podjúto prace majæce na celu rozwój metodyki analizy
ľeliw za pomocæ nowych spektrometrów ZSX Primus II
oraz Magellan Q8. W celu uzyskania najlepszej dokđadnoħci oznaczeē i maksymalnego przybliľenia kalibracji
do próbek rzeczywistych celowe byđo przygotowanie
nowej metodyki opartej o niedawno wyprodukowany
zestaw materiađów odniesienia ľeliw biađych. Materiađy te zostađy przygotowane w oparciu o technologiú,
zapewniajæcæ wyjætkowæ ich jednorodnoħè, przy zachowanych kombinacjach zawartoħci wúgla i krzemu jak
najbardziej zbliľonych do próbek przemysđowych oraz
w szerokim zakresie zawartoħci pierwiastków, w tym
Bi, Sb, Ce, La, które nie byđy dotychczas analizowane
na spektrometrze iskrowym.
Dziúki odpowiedniej konstrukcji spektrometru XRF
Primus II na przyrzædzie tym moľliwe jest prowadzenie analiz ľeliwa (đæcznie z orientacyjnym oznaczaniem
wúgla, ale takľe telluru i selenu, które nie mogæ byè
oznaczane metodæ OES ze wzbudzeniem iskrowym)
i metodyka taka zostađa opracowana po raz pierwszy
w Zakđadzie Chemii Analitycznej. Jednoczesne opracowanie programu analitycznego dla spektrometru
GDS Leco 850A pozwoliđo na stosowanie tej techniki
w przypadkach koniecznoħci zastosowania dodatkowej
kontroli lub gdy pojawiæ siú wætpliwoħci co do stopnia
zabielenia próbki.
Opracowane metodyki zweryÞkowane zostađy z wykorzystaniem próbek przeznaczonych na nowæ seriú
wzorców SPL.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Do sporzædzenia wykresów kalibracyjnych, zarówno w metodzie optycznej spektrometrii emisyjnej ze
wzbudzeniem iskrowym (OES iskra), optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem jarzeniowym (GD
OES), jak i ßuorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersja fal (WD XRF), wykorzystano dwie
serie wzorców produkcji êKD Praha (232÷239) i SPL
Bohumin (1B, 2A÷8A). Seria êKD obejmuje 8 wzorców, w których atestowane sæ zawartoħci 28 skđadników. W oħmioczđonowej serii wzorców SPL atestowane
sæ (w niepeđnym wymiarze) zawartoħci 22 skđadników.
Minimalne i maksymalne zawartoħci pierwiastków
obu serii wzorców zamieszczono w tabeli 1. Nowa seria
wzorców SPL speđniđa potrójne zadanie: uzupeđniđa zakres wystúpowania poszczególnych skđadników w serii
êKD, podniosđa górny punkt kalibracji dla Al, Bi i Fe
oraz obniľyđa dolny punkt kalibracji dla Ni, Cu, Mo,
Sb, Co, Zn, W, B i Fe.
Oznaczaniem objútych zostađo 28 pierwiastków wymienionych w powyľszej tabeli, przy czym nie wszyst-

Tabela 1. Zakresy zawartoħci pierwiastków w materiađach odniesienia produkcji êKD i SPL
Table 1. Ranges of element contents in reference materials made by êKD and SPL
Zawartoħè %
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

Mo

V

Ti

Al

Mg

Ce

1,93

0,09

0,27

0,009

0,006

0,018

0,023

0,014

0,002

0,002

0,003

0,005

0,013

0,0005

4,20

1,86

3,50

0,78

0,14

1,92

2,42

0,92

1,34

0,37

0,12

0,060

0,075

0,066

Zawartoħè %
Sn

Sb

Bi

As

Pb

Se

Te

Zn

Co

W

Nb

Zr

B

La

0,003

0,001

0,003

0,003

0,001

0,005

0,005

0,001

0,002

0,004

0,001

0,003

0,0003

0,003

0,20

0,14

0,017

0,10

0,027

0,033

0,033

0,042

0,12

0,125

0,028

0,066

0,028

0,024
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kie pierwiastki oznaczane byđy wszystkimi technikami.
I tak:
– metodæ WD XRF nie oznaczano B i La, natomiast C
tylko orientacyjnie,
– metodæ OES iskra nie oznaczano Se i Te,
– metodæ GD OES nie oznaczano Bi, La, Se i Te.
Wyniki i ich dyskusja
W trakcie realizacji pracy przygotowano trzy oddzielne programy analityczne: dla techniki WD XRF, OES
iskra i GD OES. Porównanie ħrednich bđúdów krzywych
analitycznych wskazuje, ľe dla pierwiastków lekkich
bđúdy te miađy najmniejszæ wartoħè dla techniki GD
OES (C, S, B, Mg a takľe Cr, Cu, Ti), a dla pierwiastków
ciúľkich – dla techniki WD XRF (Mn, Ni, V, Nb, W, As,
Sb, Sn, Co, Pb, Ce, Zn). Wartoħci dla techniki OES iskra
sytuowađy siú najczúħciej poħrodku i najniľsze byđy jedynie dla Si, P, Al oraz Zr. Natomiast porównanie precyzji wskazuje, ľe spoħród dwóch technik optycznych, dla
wiúkszoħci pierwiastków technika iskrowa daje niľsze
wartoħci tego parametru. Opracowane metodyki wykorzystujæce trzy róľne techniki analityczne ocenione
zostađy poprzez porównanie wyników analizy zestawu
oħmiu materiađów na wzorce produkcji SPL. Porównano takľe wzglúdne odchylenia standardowe dla oznaczeē wykonanych technikami optycznej spektrometrii
emisyjnej. Obie one, w przeciwieēstwie do techniki WD
XRF, która podaje wynik jako ħredniæ dla obszaru o relatywnie duľej powierzchni, charakteryzowađ rozrzut
wyników odzwierciedlajæcy sumú ewentualnych wahaē
wskazaē spektrometrów i niejednorodnoħci materiađu.
Uzyskane wyniki pokazujæ, ľe dla gđównych skđadników badanych próbek: Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo, V

i Ti wystúpuje bardzo dobra zgodnoħè pomiúdzy ħrednimi uzyskanymi za pomocæ poszczególnych programów analitycznych, w tym dla B (obie techniki OES)
oraz Bi (WD XRF i OES iskra), natomiast w zakresie
oznaczania niskich zawartoħci pierwiastków ciúľkich,
takich jak: Sn, Sb, Bi, As, Pb, Zn, Co, W i Nb technika
WD XRF daje najdokđadniejsze wyniki. Nieco gorsze
rezultaty otrzymano dla techniki iskrowej, która najczúħciej powoduje zawyľanie wyników oznaczenia. Dla
wzbudzenia jarzeniowego, z uwagi przede wszystkim
na wysokie wartoħci granic oznaczalnoħci, oraz niskæ
precyzjú oznaczeē oznaczanie niskich zawartoħci Sb,
Zn, W wydaje siú problematyczne.
Szczególnej analizie poddano wyniki oznaczeē wúgla
i siarki. Wartoħci otrzymane metodæ optycznej spektrometrii emisyjnej wskazujæ, ľe rezultaty dla wzbudzenia iskrowego byđy nieco niľsze od spodziewanych,
a dla wzbudzenia jarzeniowego – nieco wyľsze. Jednoczeħnie dla siarki zaobserwowano róľnice w precyzji
obu metod: precyzja oznaczania siarki technikæ GD
OES jest znacznie lepsza (poniľej 4%) niľ przy wzbudzeniu iskrowym (dla czúħci próbek nawet okođo 15%).
Wyniki oznaczeē wúgla i siarki otrzymane za pomocæ
trzech technik porównano z wynikami otrzymanymi za
pomocæ automatycznego analizatora dla najwyľszych
zawartoħci wúgla. Z trzech opracowanych metodyk, tylko metoda GD OES daje wyniki zbliľone do tych jakie
otrzymano stosujæc metodú HFIR (Tabela 2).
Wnioski
Opracowano trzy programy analityczne, które umoľliwiajæ lepsze dopasowanie kalibracji spektrometrów
do rzeczywistych próbek ľeliw zlecanych do anali-

Tabela 2. Porównanie wyników oznaczania wúgla i siarki otrzymanych za pomocæ technik instrumentalnych z wynikami
otrzymanymi za pomocæ automatycznego analizatora CS600
Table 2. Comparison of carbon and sulphur determination results obtained by instrumental techniques to results obtained
with automatic CS600 analyser
Zawartoħè %

Wzorzec
1

SPL11A

SPL12A

SPL13A

C

S

2,38

0,136

2

2,38

0,144

3

2,38

0,164

4

2,3

5
1

Zawartoħè %

Wzorzec

C
1

3,24

S
0,0111

2

3,28

0,0094

3

3,40

0,011

0,1

4

3,3

0,01

2,37

0,15

5

3,30

0,011

2,67

0,069

1

3,33

0,0031

2

2,90

0,075

3

2,90

0,074

4

2,8

SPL14A

2

3,45

0,0032

3

3,67

0,0045

0,1

4

3,5

0,00
0,0041

SPL15A

5

2,80

0,078

5

3,57

1

3,05

0,0046

1

3,46

0,028

2

3,18

0,0052

2

3,70

0,036

3

3,29

0,0058

3

3,94

0,028

4

3,2

0,00

4

3,8

0,03

5

3,08

0,0051

5

3,86

0,026

1

3,58

0,0036

2

4,11

0,0038

3

4,32

0,0059

4

4,4

0,00

5

4,32

0,0045

1 – WD XRF;
2 – OES iskra;
3 – GD OES;
4 – wartoħè wedđug producenta;
5 - HFIR

SPL16A

SPL17A
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zy oraz zwiúkszenie dokđadnoħci przeprowadzanych
oznaczeē. Przygotowanie metodyk dla trzech technik
instrumentalnych zwiúkszyđo elastycznoħè pracy laboratorium, a takľe umoľliwiđo kontrolú wyników w przypadkach nietypowych. Stwierdzono, ľe dla oznaczania
podstawowych skđadników ľeliw korzystne jest zastosowanie techniki OES iskra lub GD OES. Natomiast
w przypadku koniecznoħci oznaczania niskich zawartoħci takich pierwiastków jak Sn, Sb, Bi, As, Pb, Zn,
Co, W i Nb powinno siú stosowaè technikú WD XRF,
uzupeđnionæ o oznaczenie C za pomocæ jednej z dwóch
pozostađych technik instrumentalnych lub za pomocæ
automatycznego analizatora. Opracowane metodyki
búdæ wykorzystane w badaniach prowadzonych w Zakđadzie Chemii Analitycznej dla potrzeb innych komórek IMĽ oraz klientów zewnútrznych.

Michađ Kubecki, Waldemar Ħpiewok

Opracowanie metodyki oznaczania tlenu,
azotu i wodoru w tytanie i jego stopach
techniką ekstrakcji wysokotemperaturowej
Opracowano analityczne metody oznaczania tlenu, azotu i wodoru w tytanie i jego stopach za pomocæ automatycznego analizatora dziađajæcego na zasadzie ekstrakcji wysokotemperaturowej. Wykorzystana w badaniach technika
polega na stopieniu w strumieniu czystego helu próbki
umieszczonej w tyglu graÞtowym, a nastúpnie oznaczeniu
uwalnianych z próbki analizowanych gazów. Badania wykonano na litych wzorcach tytanu i jego stopów z atestowanæ zawartoħciæ tlenu, azotu i wodoru. W wyniku przeprowadzonych badaē ustalono warunki pracy analizatora,
opracowano metodú przygotowania próbek oraz sporzædzono odpowiednie procedury analityczne.

Development of methodology for determination of
oxygen, nitrogen and hydrogen in titanium and its
alloys by high-temperature extraction technique
The analytical methods for determination of oxygen, nitrogen and hydrogen in titanium and its alloys using the
automatic analyser operating on the basis of high-temperature extraction were developed. The technique used in the
tests consists in melting a sample placed in the graphite
crucible in the stream of pure helium followed by determination of the analysed gases released from the sample. The
tests were carried out on solid standards of titanium and
its alloys with certiÞed oxygen, nitrogen and hydrogen contents. As result of the tests, the analyser working conditions
were established, method for sample preparation was developed and relevant analytical procedures were prepared.

31

Wprowadzenie
Produkcja stopów tytanu o najwyľszym stopniu czystoħci, wymaga dotrzymania ħciħle okreħlonego skđadu
pierwiastków stopowych. Waľnymi skđadnikami stopów tytanu, podlegajæcymi ħcisđej kontroli sæ miúdzy
innymi gazy (tlen, azot, wodór). Zakđad Chemii Analitycznej od kilku lat ħwiadczy usđugi zwiæzane z oznaczeniami gazów w tytanie i jego stopach. Jednakľe systematycznie poszerzajæca siú grupa zleceniodawców,
w tym stađe od 2013 roku zlecenie na analizú gazów
w tytanowych implantach medycznych, wymaga od
Laboratorium opracowania i wdroľenia jednolitej metodyki badawczej. Celem niniejszej pracy byđo doskonalenie metodyki oznaczania tlenu, azotu i wodoru w tytanie i jego stopach. Aby opracowaè jednolitæ metodykú
badawczæ, konieczne byđo przeprowadzenie odpowiednich badaē eksperymentalnych, w toku których zostađy
zweryÞkowane dotychczasowe warunki pracy analizatora oraz opracowane nowe metody analityczne.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
W pierwszym etapie pracy zrealizowano badania majæce na celu: dopracowanie wđaħciwych warunków ekstrakcji kaľdego z analizowanych pierwiastków poprzez
dobór podstawowych parametrów pomiarowych oraz
ustalenie masy próbki oraz iloħci topnika, niezbúdnej
do cađkowitej ekstrakcji gazów.
Badania prowadzono w oparciu wzorce tytanu i jego
stopów z atestowanymi zawartoħciami tlenu, azotu
i wodoru. Atestowane zawartoħci tlenu obejmowađy
zakres od kilkuset do kilku tysiúcy ppm, azotu od kilkudziesiúciu do kilkuset ppm, a wodoru od kilkunastu
do kilkudziesiúciu ppm. Ostatecznie do opracowania
warunków oznaczania gazów wybrano amerykaēskie
wzorce Þrmy Alpha Resources oraz jeden wzorzec Þrmy Leco. Ustalenie optymalnych warunków ekstrakcji
obejmowađo zdeÞniowanie parametrów zamieszczonych w tabeli 1.
Wyniki i ich dyskusja
W wyniku przeprowadzonych badaē ustalono optymalne warunki ekstrakcji tlenu, azotu i wodoru z próbek tytanu. Otrzymane wartoħci zapisano w programie
TYTAN-ONH analizatora i przedstawiono w tabeli 2.
Dla zweryÞkowania poprawnoħci ustalonych parametrów, a takľe okreħlenia zaleľnoħci pomiúdzy sygnađem analitycznym, a zawartoħciæ danego pierwiastka
w materiale, posđuľono siú wzorcami tytanu z atestowanymi zawartoħciami O, N i H. W tym celu, pracujæc
na programie TYTAN-ONH, przeprowadzono analizú
wybranych wzorców tytanu i utworzono kalibracje dla

Tabela 1. Parametry pracy analizatora TCHEN 600
Table 1. TCHEN 600 analyser working parameters
Parametry ekstrakcji

Parametry pomiarowe

Parametry analizy dobierane indywidualnie
dla tlenu, azotu i wodoru

iloħè topnika

czas:
– odgazowania,
– opóļnienia analizy,
– chđodzenia próbki

opóļnienie integracji

masa próbki

tryb analizy:
– automatyczny,
– póđautomatyczny,
– rúczny

minimalny czas analizy

temperatura

poziom komparatora
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Tabela 2. Parametry programu TYTAN-ONH
Table 2. TYTAN-ONH software parameters
Cykle odgazowania

3 po 20 s kaľdy

Opóļnienie analizy

100 s
analiza póđautomatyczna

Typ analizy

TLEN – 30 s, AZOT – 40 s, WODÓR –60 s

Minimalny czas analizy
Opóļnienie integracji

TLEN – 10 s, AZOT – 25 s, WODÓR – 10 s

Poziom komparatora

TLEN – 1.00, AZOT – 3.00, WODÓR – 5.00

Czas przepđukiwania

10 s

Czas odgazowania

15 s
5s

Czas chđodzenia po odgazowaniu
Minimalna temperatura podczas odgazowania

o
2900 C

Maksymalna temperatura podczas odgazowania

o
2922 C

Minimalna temperatura podczas analizy

2700 C

Maksymalna temperatura podczas analizy

2720 C

o

o

Tabela 3. Wyniki oznaczeē tlenu, azotu i wodoru w wybranych wzorcach
Table 3. Results of oxygen, nitrogen and hydrogen determinations is selected standards
Wartoħci zmierzone [ppm]

Wzorzec
[ppm]

Masa
próbki [g]

O

N

H

Ar 637
O - 509 ± 51
N -101 ± 13; H -12 ± 2

0,0436

533

96

14

0,0415

555

98

18

0,0427

3059

65

–

0,0415

3079

67

–

0,0480

833

113

202

0,0494

821

115

202

AR 650 – 1
O -1913 ± 65
N - 330 ± 36 H - 62 ± 5

0,0445

1905

342

59

0,0461

1917

318

57

AR 651
O -1320 ± 42
N - 49 ± 9 H - 28 ± 2

0,0467

1316

46

26

0,0490

1276

46

28

502-201
O -3050 ± 30
N - 60 ± 10
AR 649
O -810 ± 40
N - 119 ± 12 H - 200 ± 7

trzech pierwiastków. Wyniki uzyskane dla wybranych
wzorców przedstawiono w tabeli 3.
Parametry metrologiczne metody oznaczania tlenu,
azotu oraz wodoru w tytanie i jego stopach wyznaczono
poprzez wielokrotnæ analizú certyÞkowanych materiađów odniesienia. Na podstawie zebranych danych, wyznaczono maksymalnæ wartoħè precyzji oraz niepewnoħè oznaczeē (U, dla k = 2).
Wnioski
Przeprowadzone badania pozwoliđy opracowaè procedurú analitycznæ i wyznaczyè parametry metrologiczne
oznaczania O, N i H w tytanie i jego stopach technikæ
ekstrakcji wysokotemperaturowej. Do badaē wykorzystano wzorce, dla których uzyskano dobræ zgodnoħè
oznaczeē pierwiastków z wartoħciami certyÞkowanymi. Opracowana i zwalidowana procedura analityczna
dotyczæca oznaczania O, N i H z zastosowaniem automatycznego analizatora LECO TCHEN-600 stanowi podstawú do rozszerzenia zakresu dotychczasowej
akredytacji PCA. Tak przygotowana metoda pozwala
na zapewnienie jakoħci wyników analiz oraz rozszerzenie oferty badawczej Zakđadu Chemii Analitycznej.

Wartoħci ħrednie [ppm]
O

N

H

544

97

16

3069

66

–

827

114

202

1911

330

58

1296

46

27

Graľyna Stankiewicz, Marta Kubiczek

Wykorzystanie analizy specjacyjnej widma
rentgenowskiego chromu do oznaczania
chromu (III) i chromu (VI)
Przeprowadzano analizú specjacyjnæ widma rentgenowskiego chromu, ustalono zaleľnoħci miúdzy parametrami
charakteryzujæcymi linie serii Kȕ i KĮ chromu, a stopniami utlenienia chromu i nastúpnie sprawdzono moľliwoħci
wyznaczenia dla próbek syntetycznych ħrednich stopni
utlenienia chromu. Jako wyjħciowy materiađ badaē uľyto odczynniki chemiczne, chrom metaliczny w postaci litej
i proszkowej oraz osiem próbek syntetycznych, w których
ħredni stopieē utlenienia chromu mieħciđ siú w zakresie od
3,4 do 5,4.

The use of chromium X-ray spectrum speciation
analysis for determination of chromium (III) and
chromium (VI)
The chromium X-ray spectrum speciation analysis was
carried out, the relationship between parameters characterising chromium Kȕ and KĮ lines and chromium oxidation states was determined and then the possibilities of determination of average chromium oxidation states for synthetic samples were checked. The starting material for the
tests was chemical reagents, solid and powdered metallic
chromium and eight synthetic samples in which the average chromium oxidation state ranged between 3.4 and 5.4.
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Wprowadzenie
W Polsce obowiæzuje kilka norm dotyczæcych oznaczania chromu na szóstym stopniu utlenienia, miúdzy
innymi: w powietrzu, cementach i wodzie. W kaľdej
z tych norm wystúpuje szereg ograniczeē, które w negatywny sposób wpđywajæ na poprawnoħè otrzymanych
wyników. Normy te dotyczæ grup materiađów, w których
Cr(VI) wystúpuje tylko i wyđæcznie w formie rozpuszczalnej w ħrodowisku alkalicznym. Brak jest natomiast
procedur pozwalajæcych na poprawne wykonywanie
oznaczania zawartoħci chromu na szóstym stopniu
utlenienia w surowcach, wyrobach i odpadach przemysđu materiađów ogniotrwađych, w których zawartoħè
Cr(VI) jest znaczæca. Stosowane dotychczas metodyki
analityczne, dedykowane do bardzo wæskiego zakresu
materiađów oraz oparte na wymywaniu i spektrofotometrycznym pomiarze z difenylokarbazydem [1], nie
pozwalajæ na uzyskanie wiarygodnych wyników, gdyľ
nie majæ zastosowania do zwiæzków nierozpuszczalnych, w jakich wystúpuje w tych materiađach Cr(VI).
Jednæ z metod moľliwych do wykorzystania jest ßuorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersjæ
fal (WD XRF). W technice tej do celów analitycznych
zazwyczaj wykorzystuje siú linie KĮ1,2 oraz Kȕ1,3. Tymczasem znacznie mniej intensywne linie spektralne
serii Kȕ (Kȕ’, Kȕ5, Kȕ’’, Kȕ’’’) sæ noħnikiem informacji
o strukturze i wđaħciwoħciach chemicznych atomów
pierwiastków przejħciowych [2–11].
Celem pracy byđo przeprowadzenie analizy specjacyjnej widma rentgenowskiego chromu, ustalenie zaleľnoħci miúdzy parametrami charakteryzujæcymi linie
serii KE i KD chromu, a stopniami utlenienia chromu
i nastúpnie, w oparciu o uzyskane zaleľnoħci, sprawdzenie moľliwoħci wyznaczenia dla próbek syntetycznych ħrednich stopni utlenienia chromu oraz zbadanie,
czy moľliwe búdzie przeniesienie uzyskanych zaleľnoħci na próbki rzeczywiste na przykđad na rudy chromu,
a w przyszđoħci na produkty i odpady z przemysđu materiađów ogniotrwađych.
2. Materiađ, zakres i metodyka badaē
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K2Cr2O7), chrom metaliczny w postaci litej i proszkowej
oraz rudy chromu (iraēska, doēska, albaēska, grecka).
Ponadto przygotowano osiem próbek syntetycznych,
w których ħredni stopieē utlenienia chromu mieħciđ siú
w zakresie od 3,4 do 5,4 stopnia. Wszystkie pomiary
prowadzono na spektrometrze ßuorescencji rentgenowskiej ZSX Primus II Þrmy Rigaku, wyposaľonym
w 4 kW lampú rentgenowskæ o anodzie Rh (okienko
Be 30 zm), przy parametrach wzbudzenia wynoszæcych 50 kV i 50 mA, stosujæc kolimator S2 – 0,22 mm
i licznik przepđywowy proporcjonalny (PC). Rejestracjú
o
widma w zakresie 92–97 2ș (linie serii Kȕ) oraz 105,5–
o
108,5 2ș (linie serii KĮ) prowadzono przy warunkach:
krok – 0,010 stopnia, czas – 0,4 sec, szybkoħè rejestracji
– 1,5 stopnia/min.
Z zapisu linii serii Kȕ dla róľnych zwiæzków chromu
na trzecim stopniu utlenienia wynika, ľe po krótkofalowej stronie maksimum linii Kȕ1,3 obserwowany jest
pojedynczy pik, obejmujæcy linie CrKȕ’’’, CrKȕ5, CrKȕ’’.
Pođoľenie maksimum tego piku, podobnie jak i pođoľenie maksimum linii CrKȕ1,3 i linii CrKȕȘ jest zbliľone
(w granicach bđúdu zapisu). Porównanie zapisu linii
serii Kȕ dla chromu na trzecim i drugim stopniu utlenienia, dla chlorków chromu – CrCl3 i CrCl2, uwidacznia wyraļne przesuniúcie zarówno maksimum linii
CrKȕ1,3, jak i maksimum ukđadu linii CrKȕ’’’, CrKȕ5,
CrKȕ’’. Natomiast rejestrujæc ten sam zakres widma
dla zwiæzków, w których chrom jest na szóstym stopniu utlenienia (K2Cr2O7 i CrO3PbO) uzyskano zdecydowanie inny zapis; linia CrKȕȘ jest w widmie prawie
niewidoczna, natomiast ujawniđy siú poszczególne wysokoenergetyczne linie satelitarne. Tylko niskoenergetyczna linia satelitarna CrKȕ’ nadal jest niewidoczna.
Zapis linii serii KĮ ujawniđ, we wszystkich badanych
zwiæzkach chromu, obecnoħè wysokoenergetycznych
linii satelitarnych linii CrKĮ1,2. Linie CrKĮ4, CrKĮ3,
CrKĮ’’ i CrKĮ’ widoczne sæ w widmie w postaci jednego
nieforemnego piku o nieduľym natúľeniu.
Wyniki i ich dyskusja

Materiađ badaē stanowiđy odczynniki chemiczne
(CrCl2, CrCl3, Cr2O3, Cr2NiO4, Cr2Cu2O5, CrO2, CrPbO4,

Parametrem, który najwyraļniej uwidacznia zmianú
stopnia utlenienia chromu jest pođoľenie maksimum
linii CrKȕ1,3. Maksymalna róľnica w pođoľeniu maksi-

a)

b)

Rys. 1. Zapis linii Kȕ1,3 (a) i Kȕ5 (b) dla zwiæzków chromu na róľnych stopniach utlenienia; 1 – chrom metaliczny, 2 – Cr2O3,
3 – CrO2, 4 – Cr2O3NiO, 5 – Cr2O32CuO, 6 – CrCl2, 7 – K2Cr2O7, 8 – CrCl3, 9 – CrO3PbO
Fig. 1. Kȕ1,3 (a) and Kȕ5 (b) lines for chromium compounds on different oxidation states; 1 – metallic chromium, 2 – Cr2O3, 3 –
CrO2, 4 – Cr2O3NiO, 5 – Cr2O32CuO, 6 – CrCl2, 7 – K2Cr2O7, 8 – CrCl3, 9 – CrO3PbO
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mum linii CrKȕ1,3, miúdzy drugim a szóstym stopniem
o
utlenienia, wynosi 0,035 2ș (Rys. 1a). Do uzyskanej
zaleľnoħci miúdzy pođoľeniem maksimum linii CrKȕ1,3
i stopniami utlenienia chromu, nie pasujæ jedynie wielkoħci otrzymane dla chromu metalicznego. Miúdzy
stopniami utlenienia chromu, a pođoľeniem maksimum
linii CrKȕ5 (Rys. 1b) uzyskano zaleľnoħè odwrotnie
proporcjonalnæ przy czym, w porównaniu z zaleľnoħciæ
otrzymanæ dla linii CrKȕ1,3 zgodnoħè wartoħci uzyskanych dla chromu na trzecim stopniu utlenienia, a takľe
dla chromu metalicznego jest nieco mniejsza.
Wraz ze zmianæ stopnia utlenienia chromu obserwujemy natomiast przesuniúcie maksimum linii CrKĮ1,2
w kierunku wyľszych wartoħci kætów 2ș. Maksymalna róľnica miúdzy drugim i szóstym stopniem utlenienia jest jednak mniejsza niľ w przypadku linii Kȕ1,3.
Mimo to, korelacja miúdzy pođoľeniem maksimum linii
CrKĮ1,2 i stopniem utlenienia chromu jest wysoka. Zbadana zostađa takľe zaleľnoħè miúdzy stosunkiem natúľenia promieniowania CrKȕ1,3 do natúľenia promieniowania CrKĮ1,2 a stopniem utlenienia chromu. Okazađo
siú, ľe do wyznaczonej zaleľnoħci nie pasujæ nie tylko
wartoħci otrzymane dla chromu metalicznego, ale takľe
wartoħci uzyskane dla obu chlorków chromu. Przyczyny
tego naleľy upatrywaè zarówno we wpđywach strukturalnych jak i wpđywach miúdzypierwiastkowych. Z kolei rozpatrujæc korelacjú miúdzy stosunkiem natúľenia
promieniowania CrKȕ5 do natúľenia promieniowania
CrKȕ1,3 a stopniem utlenienia chromu stwierdzono
znacznie wiúkszy rozrzut punktów doħwiadczalnych
wokóđ wykresu. Spowodowane to jest prawdopodobnie
mniejszæ precyzjæ pomiaru natúľenia promieniowania
CrKȕ5 i znacznie mniejszymi wartoħciami stosunków
natúľeē promieniowania. Nie mniej jest to zaleľnoħè
jednoznacznie odzwierciedlajæca zachodzæce zjawisko:
wzrost stosunku natúľenia promieniowania CrKȕ5 do
natúľenia promieniowania CrKȕ1,3 ze wzrostem stopnia utlenienia chromu.
Podczas analizy próbek syntetycznych badano tylko te zaleľnoħci, które byđy najbardziej regularne
i w zwiæzku z tym stwarzađy moľliwoħè wykorzystania
ich w przyszđoħci do celów praktycznych. Do serii piúciu
próbek syntetycznych sporzædzonych na bazie K2Cr2O7
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i Cr2O3, dođæczono próbki przygotowane z wyjħciowych
odczynników oraz trzy próbki powstađe ze zmieszania
innych substancji. Pomiúdzy wartoħciami odpowiadajæcymi pođoľeniu maksimum linii CrKȕ1,3 i CrKĮ1,2 dla
trzeciego i szóstego stopnia utlenienia uđoľyđy siú w logiczny sposób maksima odpowiadajæce ħrednim stopniom utlenienia chromu w próbkach syntetycznych,
Tabela 1 (kolumny A i B). Rozpatrujæc z kolei rozkđad
punktów odpowiadajæcych ħrednim stopniom utlenienia chromu w próbkach syntetycznych w ukđadzie korelujæcym zmianú stopni utlenienia ze zmianæ stosunku
natúľenia promieniowania CrKȕ5 do natúľenia promieniowania CrKȕ1,3, (Tabela 1, kolumna C) obserwuje siú
zaleľnoħè bardziej regularnæ w porównaniu z otrzymanæ dla czystych, ale róľnych odczynników chromu.
Wykorzystujæc próbki syntetyczne powstađe ze
zmieszania w róľnych stosunkach wagowych K2Cr2O7
i Cr2O3, podjúto próbú bezpoħredniego wykorzystania
przesuniúcia maksimum linii CrKȕ1,3 i CrKĮ1,2 oraz
stosunków natúľeē ICrKȕ5/ICrKȕ1,3 i ICrKȕ1,3/ICrKĮ1,2
do oznaczenia zawartoħci chromu na szóstym i trzecim
stopniu utlenienia. Uzyskane, kwadratowe zaleľnoħci
(wprost proporcjonalne dla chromu (VI) i odwrotnie
proporcjonalne dla chromu (III), pozwalajæ przypuszczaè, ľe moľna búdzie w przyszđoħci wykorzystaè je do
iloħciowych oznaczeē chromu na szóstym stopniu utlenienia.
Wnioski
Analiza specjacyjna widma rentgenowskiego chromu
zarejestrowanego dla próbek syntetycznych, o ħrednich
stopniach utlenienia od 3,4 do 5,4 stopnia, wykazađa
ľe:
– pođoľenia maksimów linii CrKȕ1,3 i CrKĮ1,2 znajdujæ
siú w granicach wyznaczonych dla chromu na trzecim i szóstym stopniu utlenienia,
– wartoħci stosunków natúľenia promieniowania
CrKȕ5 do natúľenia promieniowania CrKȕ1,3 mieszczæ siú w zakresie, którego wartoħci graniczne odpowiadajæ wartoħciom wyznaczonym dla chromu (III)
i chromu (VI),
– róľnice miúdzy stopniami utlenienia wyliczonymi
z udziađów masowych i wyznaczonymi z powyľszych

Tabela 1. Porównanie ħrednich stopni utlenienia Cr wyliczonych z udziađów masowych i wyznaczonych z zaleľnoħci funkcyjnej miúdzy ħrednimi stopniami utlenienia chromu w próbkach syntetycznych, a (A) – pođoľeniem maksimum linii CrKȕ1,3,
(B) – pođoľeniem maksimum linii CrKĮ1,2, (C) – stosunkiem natúľenia promieniowania CrKȕ5 do natúľenia promieniowania
CrKȕ1,3
Table 1. Comparison of average Cr oxidation states calculated from mass fractions and determined based on functional
relationship between average chromium oxidation states in synthetic samples and (A) – location of the maximum of CrKȕ1,3
line, (B) – location of the maximum of CrKĮ1,2 line, (C) – relationship between CrKȕ5 radiation intensity and CrKȕ1,3 radiation
intensity
Ħredni stopieē utlenienia Cr
Wyliczony z udziađów
masowych

Wyznaczony z zaleľnoħci
funkcyjnej

Wyznaczony z zaleľnoħci
funkcyjnej

Wyznaczony z zaleľnoħci
funkcyjnej

A

B

C

3

3,174

3,216

2,901

6

6,122

6,003

5,821

4,02

3,815

4,074

4,032

3,44

3,430

3,431

3,483

5,35

5,225

5,145

5,365

5,02

4,840

4,717

5,143

3,78

4,071

3,645

4,905

3,97

4,071

3,859

3,612

3,47

3,302

3,431

3,612
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zaleľnoħci funkcyjnych mieszczæ siú w granicach od
0,003 do 0,29 stopnia,
– moľliwe jest wykorzystanie przesuniúcia maksimum
linii CrKȕ1,3 i CrKĮ1,2 oraz stosunków natúľeē ICrKȕ5/
ICrKȕ1,3 i ICrKȕ1,3/ICrKĮ1,2 do oznaczenia zawartoħci
chromu na szóstym i trzecim stopniu utlenienia.
W przypadku naturalnych rud chromu pođoľenie
maksimum linii Kȕ1,3 mieħci siú w zakresie odpowiadajæcym zakresowi, w którym pođoľone sæ maksima zarejestrowane dla odczynników, w których chrom jest na
trzecim stopniu utlenienia. Takľe pođoľenie maksimum
linii Kȕ5 jest zgodne z pođoľeniem zarejestrowanym dla
odczynników. Ħwiadczy to o tym, ľe w badanych rudach
chrom wystúpuje wyđæcznie na trzecim stopniu utlenienia. Aby oceniè od jakiego poziomu zawartoħci Cr(VI)
búdzie moľliwe wykorzystanie do jego oznaczania analizy XRF, koniecznym jest przeprowadzenie dodatkowych badaē zarówno na próbkach syntetycznych jak
i na oryginalnych próbkach z przemysđu materiađów
ogniotrwađych (przede wszystkim w próbkach zđomu
chromitowych i magnezytowo-chromitowych wyrobów
ogniotrwađych). Wykorzystanie mechanicznego mieszania skđadników podczas wytwarzania próbek syntetycznych, zwđaszcza tych, zawierajæcych poniľej 1%
chromu na szóstym stopniu utlenienia, wymaga opracowania procedur, które zabezpieczæ zwiæzki Cr(III)
przed utlenieniem, a jednoczeħnie zagwarantujæ uzyskanie jednorodnej mieszaniny.
LITERATURA
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Dostosowanie Zakáadu Chemii
Analitycznej do analizy biomasy
wykorzystywanej w polskich elektrowniach
i popioáów powstających ze spalania
biomasy
Opracowano instrukcjú analitycznæ analizy skđadników
gđównych i pierwiastków ħladowych obecnych w biomasie
i popiođach powstađych ze spalania biomasy. Zbadano biomasú i próbki popiođów pochodzæce z Elektrowni Konin. Do
analizy skđadu chemicznego zastosowano zarówno technikú OES ICP jak i klasyczne metody wolumetryczne.
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Adaptation of the Department of Analytical
Chemistry to analysis of biomass used in Polish
power stations and ashes produced by combustion
of biomass
The analytical instruction for analysis of the main components and trace elements in biomass and ashes produced
by combustion of biomass was developed. The biomass and
ash samples from Konin Power Station were tested. Both
OES ICP and classic volumetric methods were used for
analysis of chemical composition.

Wprowadzenie
Celem pracy byđo opracowanie w oparciu o normy
europejskie dotyczæce analizy mokrej popiođów lotnych
i cementu, instrukcji analitycznej analizy skđadników
gđównych i ħladowych pierwiastków obecnych w biomasie i popiođach powstađych ze spalania biomasy. Polskie
elektrownie coraz szerzej, jako paliwo gđówne w kotđach, wykorzystujæ biomasú. Produktem spalania lub
wspóđspalania biomasy jest popióđ. Popióđ jest wykorzystywany w gospodarce: w cementowniach, budowie
dróg, w rolnictwie.
Na skđad chemiczny powstajæcych popiođów, wpđyw
ma nie tylko udziađ biopaliwa we wsadzie, ale równieľ
skđad chemiczny spalanej biomasy. Róľnorodne pochodzenie materiađu roħlinnego wymusza koniecznoħè kontroli skđadu chemicznego. Kontrola skđadu chemicznego
biomasy pomaga równieľ ograniczyè zniszczenia korozyjne instalacji energetycznych, w których stosowane
jest biopaliwo. Informacja na temat skđadu chemicznego powstajæcego w trakcie spalania popiođu, zarówno
skđadników gđównych jak i pierwiastków ħladowych (w
tym szkodliwych), jest niezbúdna ze wzglúdu na jego
dalsze wykorzystanie oraz oszacowanie wpđywu na ħrodowisko. Waľnym czynnikiem decydujæcym o wykorzystaniu popiođu jest zawartoħè wolnego tlenku wapnia.
Popiođy ze spalania biomasy mogæ mieè znaczny udziađ
w przygotowaniu mieszanki do produkcji betonu. Obecnoħè wolnego tlenku wapnia moľe mieè negatywny
wpđyw na trwađoħè gotowych wyrobów betonowych.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Badania przeprowadzono na przykđadzie próbek
biomasy i popiođów pochodzæcych z Elektrowni Konin.
Wħród badanych próbek byđy miúdzy innymi brykiety
ze zrúbków leħnych i đuski orzecha. Dla zbadania poprawnoħci procesu analitycznego zbadano dostúpne
certyÞkowane materiađy odniesienia pochodzenia roħlinnego: IC-INCT-OBTL-5 oraz IC-INCT-PVTL-6.
Gđównym problemem przy analizie biomasy byđa bogata matryca organiczna. W przypadku próbek organicznych, obecnoħè duľych iloħci wúgla i jego zwiæzków,
wprowadzanych wraz z badanym roztworem do palnika plazmowego, wpđywa na wzbudzanie próbki w plazmie oraz powoduje powstawanie wysokiego tđa. Do
rozđoľenia matrycy organicznej zastosowano mineralizacjú „na mokro”, polegajæcæ na utlenieniu zwiæzków
organicznych w ħrodowisku stúľonych nieorganicznych
kwasów tlenowych. Jako czynnik utleniajæcy wybrano stúľony kwas siarkowy (VI) i stúľony kwas azotowy (V). W przypadku oznaczeē skđadników obecnych
w popiođach zastosowano innæ metodú roztwarzania.
W przypadku popiođów, przeprowadzenie próbek do
roztworu wymagađo stopienia ich z odpowiednimi topnikami. W ħrodowisku stopionych soli zachodzæ reakcje
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chemiczne pozwalajæce przeksztađciè trudno rozpuszczalne formy pierwiastków w postaè rozpuszczalnæ.
Oznaczenie wolnego tlenku wapnia przeprowadzono
metodæ wolumetrycznæ zgodnie z normæ PN-EN 4511:2004. Metoda polegađa na ekstrakcji tlenku wapnia
w ħrodowisku estru etylowego kwasu acetylooctowego
i kwasu izopropylowego. Miareczkowanie prowadzano
rozcieēczonym kwasem solnym wobec roztworu bđúkitu
bromofenolowego w etanolu.
Wyniki i ich dyskusja
Oznaczenia zawartoħci pierwiastków ħladowych
i gđównych w próbkach prowadzono za pomocæ spektrometru OES ICP Ultima 2. Oznaczenia chloru wykonano metodæ fotometrycznæ spektrofotometrem SQ
118 Þrmy Merck. Syntetyczne roztwory kalibracyjne
posđuľyđy do przygotowania krzywych kalibracyjnych.
Próbki biomasy nie wykazađy wysokiej zawartoħci
skđadników mineralnych. Zawartoħè skđadników mineralnych w badanej biomasie jest zróľnicowana, jednak rzadko kiedy przekracza 1% zawartoħci (Tabela
1). W biomasie nie wykryto podwyľszonych zawartoħci
pierwiastków szkodliwych, takich jak ođów, kadm czy
arsen. Matryca organiczna w próbkach biopaliwa stosunkowo đatwo ulegđa mineralizacji.
Popiođy ze spalania biomasy diametralnie róľniæ siú
skđadem od materiađu wyjħciowego. Skđadniki mineralne stanowiæ cađoħè badanego materiađu (Tabela 1). Najwiúkszy udziađ w badanych popiođach majæ pierwiastki
alkaliczne oraz krzemionka. Badane próbki popiođów
charakteryzowađy siú stosunkowo wysokæ zawartoħciæ
Al2O3, CaO, MgO, P2O5. Skđadniki te obecne w kaľdej z próbek, wystúpujæ jednak w róľnych stúľeniach.
W badanych pyđach wykryto obecnoħè arsenu, kobaltu
i cynku, pierwiastków nieobecnych w biomasie. W badanych pyđach, podobnie jak w biomasie nieobecne byđy
ođów i molibden.
Oznaczenia wolnego CaO przeprowadzono w przygotowanej do tego celu aparaturze. Trudnoħciæ oznaczenia
byđo odizolowanie roztworu reakcyjnego od atmosfery.
Zawarty w powietrzu dwutlenek wúgla moľe wchodziè
w reakcjú z wolnym tlenkiem wapnia, uniemoľliwiajæc
jego oznaczenie. Aby uniknæè niepoľædanego wpđywu
CO2, na koēcu chđodnicy ukđadu do oznaczania CaO
wolnego zainstalowano nasadkú pochđaniajæcæ. Nasad-

kú wypeđniono granulatem wodorotlenku sodu osadzonym na krzemionkowym noħniku. Rolæ wypeđnienia
nasadki byđo pochđanianie dwutlenku wúgla. Zastosowanie noħnika krzemionkowego byđo konieczne, ze
wzglúdu na obecnoħè par zwiæzków organicznych stanowiæcych skđadniki roztworu ekstrakcyjnego. W celu
zbadania poprawnoħci oznaczeē wolnego CaO zastosowano technikú dodatku wzorca. Wzorzec stanowiđ
tlenek wapnia uzyskany w procesie praľenia wúglanu
wapniowego. Po wykonaniu oznaczeē na próbkach bez
dodatku wzorca, odwaľano nowe porcje badanych próbek. Kaľdæ nowæ porcjú mieszano z dodatkiem 0,0500
g CaO (odpowiadađo to 5% zawartoħci, przy masie próbki 1 gram). Przygotowano równieľ próbú referencyjnæ
0,0500 g CaO, bez dodatku próbki rzeczywistej. Tak
spreparowane próbki poddano takiej samej procedurze
ekstrakcji jak próbki bez dodatku wzorca. Wyniki uzyskane z miareczkowania próbek z dodatkiem wzorca
byđy w dobrej zgodzie z wartoħciami zađoľonymi.
Wnioski
Badanie skđadu chemicznego biomasy i popiođów po
spalaniu biomasy przeprowadzono z uľyciem zmodyÞkowanych w stosunku do norm [1–3], procedur stosowanych w Zakđadzie Chemii Analitycznej (oprócz wolnego CaO). Badane próbki biomasy nie zawierađy duľej
iloħci skđadników mineralnych, choè pomiúdzy poszczególnymi próbkami wystúpowađy róľnice w zawartoħci
poszczególnych pierwiastków. Popiođy sæ znacznie bardziej zróľnicowane chemicznie. W badanych popiođach
dominujæcymi skđadnikami sæ tlenki sodu, potasu i glinu oraz krzemionka.
Badania zawartoħci wolnego CaO nie wykazađy prostej zaleľnoħci wynikajæcej z cađkowitej iloħci tlenku
wapnia w popiođach. Najwiúkszy udziađ wolnego tlenku
wapnia w stosunku do CaO zaobserwowano dla próbki
popiođu najuboľszej w CaO.
Analiza skđadników ħladowych w biomasie nie wykazađa wystúpowania podwyľszonych zawartoħci
pierwiastków szkodliwych takich jak arsen, kadm czy
ođów. Jednakľe sposób przygotowania próbek oraz zastosowanie techniki OES ICP mogđy mieè wpđyw na
uzyskanie wysokich granic oznaczalnoħci niektórych
pierwiastków. Arsen, którego obecnoħci nie stwierdzono w biopaliwie, obecny jest w popiele. Dokđadniejsze

Tabela 1. Zakresy zawartoħci oznaczanych skđadników w badanych próbkach biomasy i popiođów ze spalania biomasy
Table 1. Ranges of contents of determined components in tested samples of biomass and ashes from combustion of biomass
Biomasa
Oznaczany
skđadnik

Popióđ
Oznaczany
skđadnik

od (%)

do (%)

od (%)

do (%)

Ca

0,21

0,98

5,31

20,17

CaO

Al

<0,005

0,35

5,89

10,72

Al2O3

Mg

0,030

0,22

2,03

4,64

MgO

Mn

0,049

0,068

0,11

1,28

MnO

Fe

0,66

1,20

5,00

9,05

Fe2O3

P

0,012

0,39

0,50

4,69

P2O5

Si

0,11

2,69

22,94

61,28

SiO2

Ti

0,002

0,046

0,44

0,65

TiO2

Na

0,11

0,28

5,12

16,15

Na2O

K

0,51

1,99

4,64

19,51

K 2O

Cr

0,027

0,028

0,012

0,18

Cr
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zbadanie zawartoħci niektórych pierwiastków ħladowych wymaga przeprowadzenia dodatkowych badaē
z uľyciem innych sposobów roztwarzania próbek i pomiarów z zastosowaniem techniki GFAAS.
Procedury analityczne zastosowane w badaniach
zwykle stosowne sæ do analizy skđadu chemicznego
materiađu odbiegajæcego charakterem od biomasy.
Jednakľe, ze wzglúdu na czasochđonnoħè, nie mogæ stanowiè podstawy szybkiej analizy skđadu chemicznego
biopaliw. Skrócenie czasu analizy wymagađo by zastosowania szybszych technik instrumentalnych. W przypadku próbek tak zróľnicowanych jak popiođy, analizy
„mokre” mogæ peđniè rolú wspomagajæcæ, lub referencyjnæ. Wyjætek stanowiæ oznaczenia wolnego tlenku
wapnia, gdzie niezbúdne jest zastosowanie klasycznej
analizy wolumetrycznej.
LITERATURA
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Czasowa wytrzymaáoĞü na peázanie
materiaáu obwodowych záączy spawanych
elementów krytycznych kotáów
z niskostopowych stali po dáugotrwaáej
eksploatacji poza obliczeniowym czasem
pracy
Opracowano charakterystyki wđaħciwoħci mechanicznych i struktury materiađu zđæczy spawanych po dđugotrwađej eksploatacji w warunkach peđzania dla oszacowania trwađoħci resztkowej umoľliwiajæcej ocenú przydatnoħci do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Badania przeprowadzono na obwodowych zđæczach spawanych elementów
krytycznych kotđów z niskostopowych stali po dđugotrwađej
eksploatacji znacznie poza obliczeniowym czasem pracy w
warunkach peđzania. Po porównaniu uzyskanych wyników
materiađu zđæczy spawanych z posiadanymi charakterystykami materiađów rodzimych po eksploatacji oceniono stan
materiađu i oszacowano bezpieczny czas eksploatacji dla
wymaganych parametrów dalszej eksploatacji. Wyniki badaē posđuľæ do wzbogacenia bazy danych materiađowych
i búdæ wykorzystywane w dziađalnoħci diagnostycznej elementów czúħci ciħnieniowych kotđów energetycznych búdæcych w eksploatacji.

Temporary creep strength of circumferential welded
joints of critical elements of low-alloy steel boilers
after long-term service beyond the design time
The characteristics of mechanical properties and material structure of welded joints after long-term service under
creep conditions were developed for estimation of residual
life to allow the assessment of suitability for further safe
service. The tests were carried out on circumferential welded joints of critical elements of low-alloy steel boilers after
long-term service under creep conditions much beyond the
design time. After comparing the obtained results for the
material of welded joints to possessed characteristics of
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parent materials after service the material condition was
assessed and the time of safe service was estimated for the
required parameters of further service. The test results will
expand the materials database and will be used in diagnostics of pressure part elements of power boilers in operation.

Wprowadzenie
W ocenie elementów konstrukcyjnych, pracujæcych
w warunkach peđzania niezbúdna jest nie tylko ocena
stanu ich materiađu ale równieľ ocena materiađu zđæczy spawanych i ich elementów (materiađu rodzimego,
strefy wpđywu ciepđa i spoin). Jest ona przeprowadzana na podstawie nieniszczæcych i/lub niszczæcych badaē materiađowych. Wyboru metod badaē dokonuje siú
w zaleľnoħci od dostúpnoħci do elementu i moľliwoħci
pobrania materiađu do badaē niszczæcych. Uzyskiwane
wyniki badaē porównuje siú z posiadanymi charakterystykami materiađów po eksploatacji. Na tej podstawie
dokonuje siú oceny stanu „wyeksploatowania” materiađu i oszacowuje siú bezpieczny czas eksploatacji dla wymaganych parametrów dalszej eksploatacji.
Uzyskane wyniki badaē pozwolæ zaproponowaè
metody badawcze oraz sposób postúpowania w ocenie
stanu i przydatnoħci do dalszej eksploatacji zđæczy spawanych. Ponadto umoľliwi rozbudowú banku danych
o materiađy zđæczy spawanych po dđugotrwađej pracy
w warunkach peđzania. Niezbúdnym jest zatem posiadanie charakterystyk materiađowych, obejmujæcych
wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe, plastyczne, zmiany
struktury, ale przede wszystkim charakterystyki wytrzymađoħci na peđzanie materiađów zđæczy spawanych
po eksploatacji w warunkach peđzania przy róľnym
stopniu degradacji. Umoľliwi to dokonywanie wiarygodnej oceny stanu materiađu elementów konstrukcyjnych na podstawie badaē nieniszczæcych i niszczæcych
[1–5].
Celem pracy byđo opracowanie elementów charakterystyk wđaħciwoħci mechanicznych i struktury zđæczy
spawanych po dđugotrwađej eksploatacji w warunkach
peđzania dla wyznaczania trwađoħci resztkowej umoľliwiajæcej wyznaczanie przydatnoħci do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađ do badaē stanowiđy wycinki wybranych elementów czúħci ciħnieniowej kotđów z jednoimiennymi
obwodowymi zđæczami spawanymi po dđugotrwađej pracy w warunkach peđzania w czasie znacznie przekraczajæcym zađoľony obliczeniowy wykonanymi z niskostopowych stali 13CrMo4-5, 14MoV6-3, 10CrMo9-10.
W ocenie stanu materiađu i poziomu wymaganych
wđaħciwoħci uľytkowych zđæczy spawanych zbadano:
– strukturú obwodowych zđæczy spawanych elementów
czúħci ciħnieniowej kotđa po dđugotrwađej eksploatacji oraz poziom twardoħci poszczególnych elementów
zđæczy, charakter jej przebiegu od materiađu rodzimego poprzez strefú wpđywu ciepđa i spoinú;
– skđad fazowy wydzieleē wúglikowych;
– wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe i plastyczne w temperaturze pokojowej i podwyľszonej elementów zđæczy oraz udarnoħè poszczególnych elementów zđæczy
z wyznaczeniem progu kruchoħci;
– trwađoħè resztkowæ w skróconych próbach peđzania.
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Badania mikrostruktury materiađów elementów obwodowych zđæczy spawanych elementów czúħci ciħnieniowych kotđa przeprowadzono na zgđadach metalograÞcznych. Obserwacje przeprowadzono w skaningowym
mikroskopie elektronowym Philips XL30 przy powiúkszeniach do 5000×. Ponadto na poprzecznych zgđadach
metalograÞcznych przeprowadzono pomiar twardoħci
metodæ Vickersa HV10 poszczególnych elementów zđæczy spawanych.
Rentgenowskæ analizú skđadu fazowego wydzieleē
izolatów wúglikowych przeprowadzono z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean stosujæc promieniowanie kobaltu w konÞguracji z detektorem Pixcel.
Dla badanych obwodowych zđæczy spawanych elementów czúħci ciħnieniowej kotđa dokonano oceny wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych w temperaturze pokojowej
i podwyľszonej na maszynie wytrzymađoħciowej Zwick/
Z250, Zwick/Roell/Z100 oraz oceny udarnoħci z zastosowaniem mđota wahadđowego Zwick/Roell RKP450.
Badania wytrzymađoħci na peđzanie majæce na celu
wyznaczenie trwađoħci resztkowej badanych materiađów po eksploatacji w warunkach peđzania zrealizowano w oparciu o skrócone próby peđzania. Próby te przeprowadzono dla kilku poziomów temperatury badania
Tb = 600, 620, 640, 660, 680, 700oC przy stađym poziomie naprúľenia badania odpowiednio odpowiadajæcym
poziomowi naprúľenia roboczego dalszej eksploatacji
(ıb = ır).
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Wyniki i ich dyskusja
Sposób pobrania materiađu do badaē strukturalnych
pokazano na rys. 1a, a na rys. 1b poprzeczny zgđad
metalograÞczny przykđadowego badanego zđæcza spawanego po dđugotrwađej eksploatacji w warunkach
peđzania po znacznym przekroczeniu obliczeniowego
czasu pracy. W badanej strukturze materiađów elementów obwodowego zđæcza spawanego wszystkich
badanych elementów nie zaobserwowano nieciægđoħci
i mikropúkniúè jak równieľ zapoczætkowania procesów
wewnútrznych uszkodzeē w wyniku peđzania (Rys. 1c).
Natomiast pomiary twardoħci nie wykazađy gwađtownych zmian przy przejħciu poprzez poszczególne strefy
zđæcza (Rys. 1d).
Przeprowadzona rentgenowska analiza dyfrakcyjna
osadu wúglików wyizolowanych elektrolityczne z osnowy materiađu badanych wycinków potwierdza wystúpowanie obok wúglików wystúpujæcych zwykle w stanie
wyjħciowym jak np. M3C w stali 13CrMo4-5, wystúpowanie innych typów wúglików jak np. M8C7, M23C6 jako
skutek równoczesnego oddziađywania wysokiej temperatury i naprúľenie w czasie dđugotrwađej eksploatacji.
Przykđadowe wyniki badaē wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych materiađu pđaszcza badanych wycinków elementów czúħci ciħnieniowych bloków energetycznych
po dđugotrwađej eksploatacji w warunkach peđzania dla
badanych stali zestawiono w tabeli 1. W temperaturze
zbliľonej do temperatury pracy tj. ok. 500°C wycinek
rurociægu pary ħwieľej wykonany ze stali 14MoV6-3
(13HMF) dla materiađu rodzimego nie speđnia wyma-

a)
b)

c)

d)

Rys. 1. Przykđadowe wyniki badaē twardoħci i mikrostruktury materiađu elementów krytycznych kotđa: a) miejsca wykonania zgđadu metalograÞcznego; b) miejsce badania mikrostruktury i twardoħci – zgđad poprzeczny ozn. ZGP3 z liniæ pomiarów
twardoħci na tle zdjúcia makro przekroju poprzecznego; c) struktura materiađu spoiny ozn. SP jednorodnego obwodowego
zđæcza spawanego; d) wyniki badaē twardoħci HV10 mierzonej na zgđadach poprzecznych jednoimiennego obwodowego zđæcza spawanego
Fig. 1. Sample results of hardness and microstructure tests of the material of critical elements of boiler: a) points where
metallographic microsections were made; b) point where microstructure and hardness test was carried out – transverse
microsection, marked ZGP3, with line of hardness measurements against the background of cross-section macrophotograph;
c) structure of weld material, marked SP, of homogeneous circumferential welded joint; d) results of hardness tests HV10
carried out on transverse microsections of homogeneous circumferential welded joint
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Tabela 1. Wyniki badaē wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych materiađu pđaszcza badanych wycinków elementów czúħci ciħnieniowych bloków energetycznych po dđugotrwađej eksploatacji w warunkach peđzania
Table 1. Results of mechanical testing of shell material of tested specimens from the elements of pressure parts of power units
after long-term service under creep conditions
Wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe

Gatunek
stali
Wymiary, mm

Nazwa
elementu
Materiađ pđaszcza komory wlotowej
przegrzewacza pary wtórnej II° ze stali
13CrMo4-5

13CrMo4-5 (15HM)
I 410x20

Oznaczenie
wycinka

Re

A5

MPa

MPa

%

MPa

ozn. MR1

503

313

29,0

251

ozn. ZS1

508

326

19,0

273

440÷570

min 295

min 22

min 176

ozn. MR2

503

304

30,0

192

ozn. ZS2

489

292

18,0

239

490÷690

min 365

min 18

min 216

ozn. MR4

474

284

33,0

212

ozn. ZS4

473

266

21,0

211

440÷590

min 265

min 20

min 186

1)

Obwodowe zđæcze jednorodne stal 13CrMo4-5 (15HM)

WYMAGANIA DLA STALI 13CrMo4-5 W STANIE WYJĦCIOWYM WG PN75/H-84024
Materiađ pđaszcza kolana rurociægu
pary ħwieľej

14MoV6-3 (13HMF)
I 327x40

1)

Obwodowe zđæcze jednorodne stal 14MoV6-3 (13HMF)

WYMAGANIA DLA STALI 14MoV6-3 W STANIE WYJĦCIOWYM WG PN75/H-84024
Materiađ pđaszcza kolana rurociægu
pary wtórnej

10CrMo9-10 (10H2M)
I 508x16

1)

Obwodowe zđæcze jednorodne stal 10CrMo9-1(10H2M)

WYMAGANIA DLA STALI 10CrMo9-10 W STANIE WYJĦCIOWYM WG PN75/H-84024
1)

oznaczenia wedđug norm obowiæzujæcych,

Rp0,2

500

Rm

nie speđnia wymagaē dla materiađu w stanie wyjħciowym

Tabela 2. Porównanie wyników badaē udarnoħci badanych elementów zđæczy spawanych elementów krytycznych czúħci
ciħnieniowej bloków energetycznych po dđugotrwađej eksploatacji w warunkach peđzania
Table 2. Comparison of impact test results for tested specimens from welded joints of critical elements of the pressure part
of power units after long-term service under creep conditions
Rodzaj elementu

Gatunek stali

Czas eksploatacji,
h

Miejsce
badania
MR

8

~55

Komora wylotowa
przegrzewacza pary II°

13CrMo4-5
(15HM)

140 000

SWC

24

nie wykonano

Rurociæg pary ħwieľej

Rurociæg pary wtórnej

14MoV6-3
(13HMF)

10MoV9-10
(10H2M)
500

200 000

240 000

gania min. granicy plastycznoħci Re , natomiast dla
t
zđæcza spawanego speđnia wymaganie Re min. W przypadku pozostađych wycinków zarówno dla materiađu
500
rodzimego jak i zđæczy spawanych wymaganie Re min
jest speđnione.
W porównaniu ze stanem wyjħciowym temperatura przejħcia w stan kruchy dla wiúkszoħci materiađów
badanych elementów jest przesuniúta do wyľszych jej
wartoħci. Przykđady wystúpowania takiego zjawiska
pokazano dla materiađu komory wlotowej pary wtórnej
ze stali 13CrMo4-5 (15HMF) po 140 000 h eksploatacji
i rurociægu pary ħwieľej ze stali 14MoV63 (13HMF) po
200 000 h eksploatacji i to zarówno dla materiađu rodzimego jak i obwodowego zđæcza spawanego (Tabela 2).
Dodatnia temperatura przejħcia w stan kruchy wymaga bezwzglúdnego przestrzegania procedur uruchamiania i odstawiania kotđa.
Skrócone próby peđzania materiađu rodzimego oraz
obwodowego zđæcza spawanego badanych elementów
czúħci ciħnieniowej bloków energetycznych po dđugotrwađej eksploatacji przeprowadzone przy stađym naprúľeniu badania ıb = const pozwoliđy na wyznaczenie
trwađoħci resztkowej i oszacowanie rozporzædzalnej

KV 20°C,
J

FATT50

SP

10

~90

MR

12

~65

SWC

169

nie wykonano

SP

24

~55

MR

167

~-50

SWC

nie wykonano

nie wykonano

SP

36

~ -12

trwađoħci resztkowej dla temperatury 540°C búdæcej
przewidywanæ temperaturú dalszej pracy.
Wyznaczonæ trwađoħci resztkowæ oraz oszacowanæ
resztkowæ wytrzymađoħè na peđzanie dla wszystkich
badanych wycinków elementów krytycznych czúħci ciħnieniowej kotđa zestawiono w tabeli 3, rubryka 7 i 8.
Na tej podstawie oszacowano bezpieczny czas eksploatacji materiađu badanych wycinków dla parametrów
dalszej eksploatacji (Tabela 3, rubryka 5 i 6).
Wnioski
Charakterystyki badanych niskostopowych stali
14MoV6-3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 po dđugotrwađej
eksploatacji w warunkach peđzania, w zakresie zmian
w strukturze i wđaħciwoħciach mechanicznych sæ niezbúdnymi elementami w ocenie zachowania siú materiađów i wykonanych z nich elementów búdæcych w eksploatacji, szczególnie po przekroczeniu obliczeniowego
czasu pracy. Wyniki badaē struktury, stopnia rozwoju
procesów wydzieleniowych wúglików, stopnia rozwoju
procesów wewnútrznych uszkodzeē obserwowanych w
skaningowym mikroskopie elektronowym oraz skđadu fazowego i udziađu typów wúglików z wykorzysta-
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Tabela 3. Wyznaczona trwađoħè resztkowa i oszacowana rozporzædzalna trwađoħci resztkowa materiađu rodzimego oraz obwodowych zđæczy spawanych na podstawie skróconych prób peđzania materiađów badanych wycinków elementów krytycznych kotđa z niskostopowych stali po dđugotrwađej eksploatacji w warunkach peđzania
Table 3. Determined residual life and estimated disposable residual life of parent material and circumferential welded joints
based on abridged creep tests of the materials of tested specimens from critical elements of low-alloy steel boiler after longterm service under creep conditions
Materiađ do badaē
Lp

Gatunek stali
ozn. wycinka

1

2

1

15HM
Materiađ rodzimy

Rodzaj
elementu

Wymiary
Dz×gn
[mm]

Przyjúte
naprúľenie
robocze ır
[MPa]

Przyjúta
temperatura
dalszej
eksploatacji
Tr [ºC]

3

4

5

6

Komora
wlotowa

406×20

50

540

Zđæcze spawane
2

13HMF
Materiađ rodzimy
Zđæcze spawane

3

10H2M
Materiađ rodzimy

Gđówny
rurociæg para
ħwieľej

327×40

Gđówny
rurociæg para
wtórnej

508×16

60

55

540

540

Oszacowana trwađoħè
[h] 1)
resztkowa
tre

rozporzædzalna
resztkowa tb

7

8

320 000

176 000

200 000

110 000

300 000

165 000

200 000

110 000

210 000

115 000

Uwaga: 1) Pod warunkiem, ľe wielkoħè trwađego odksztađcenia po dotychczasowej dđugotrwađej eksploatacji nie przekracza maks. 1%

niem rentgenowskiej analizy fazowej oraz znajomoħci
poziomu wđaħciwoħci mechanicznych sæ niezbúdnymi
elementami w ocenie przydatnoħci do dalszej pracy badanych materiađów i wykonanych z nich elementów. Sæ
one skđadowymi bazy charakterystyk materiađowych,
które sæ z powodzeniem wykorzystywane w praktyce
przemysđowej w ocenie stanu materiađów czúħci ciħnieniowej kotđów energetycznych pracujæcych poza obliczeniowym czasem pracy jak równieľ w inwentaryzacji
stanu przed planowanæ modernizacjæ. Wraz z wynikami wykonywanych równolegle prób peđzania stanowiæ
podstawú do wyznaczenia trwađoħci resztkowej oraz
bezpiecznego czasu dalszej eksploatacji, szczególnie po
osiægniúciu i przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy
uwzglúdniajæc nie tylko zmiany w materiale ale i w zđæczach spawanych.
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OdpornoĞü na peázanie stali
X10CrMoVNb9-1 (P91) po dáugotrwaáej
eksploatacji odpowiadającej
obliczeniowemu czasowi pracy
Dokonano oceny odpornoħci na peđzanie, okreħlono zmiany struktury i stanu wydzieleē wúglików oraz zbadano
wđaħciwoħci mechaniczne stali X10CrMoVNb9-1 (P91) po
eksploatacji odpowiadajæcej obliczeniowemu czasowi pracy i porównano je ze stanem wyjħciowym i po wyľarzaniu.

Creep strength of X10CrMoVNb9-1 (P91) steel after
long-term service equal to design work time
Creep strength was evaluated, changes in structure and
state of carbide precipitations were determined and mechanical properties of X10CrMoVNb9-1 (P91) steel after
service equal to the design work time were examined and
compared to those in the initial and as-annealed state.

Wprowadzenie
Od pođowy lat 60. ubiegđego wieku, kiedy to opracowano i wdroľono w przemyħle energetycznym stal
12CrMoV, nastæpiđ rozwój stali z grupy 9÷12% Cr
o strukturze odpuszczonego martenzytu. Stale z tej
grupy odznaczajæ siú unikatowæ kombinacjæ wysokiej
wytrzymađoħci na peđzanie, znacznæ odpornoħciæ na
zmúczenie cieplne oraz odpornoħciæ na korozjú wysokotemperaturowæ i utlenianie w parze wodnej. Oczekuje
siú od tych stali stabilnoħci stanu mikrostruktury jak
i równieľ zespođu wđaħciwoħci uľytkowych w wyniku
dđugotrwađego oddziađywania obciæľenia od ciħnienia
i temperatury eksploatowanych urzædzeē pracujæcych
w warunkach peđzania. Wymaga to jednak weryÞkacji badaniami niszczæcymi materiađów z tych stali po
róľnym czasie eksploatacji w róľnych warunkach temperaturowo-naprúľeniowych. Przeprowadzone badania
sæ jednym z elementów takiej weryÞkacji majæc równoczeħnie na celu wzbogacanie tworzonego banku danych
o zachowaniu siú tej grupy stali w czasie dđugotrwađej
eksploatacji w odniesieniu do stanu wyjħciowego.

Prace IMĽ 1 (2014)

Projekty badawcze sÞnansowane z dotacji...

41

Na ich podstawie wyznaczono temperaturú przejħcia
w stan kruchy , która wynosi odpowiednio; dla mateo
riađu w stanie wyjħciowym poniľej -60 C , a dla mateo
riađu po eksploatacji ok. -15 C.
Ponadto w skróconych próbach peđzania wyznaczono
trwađoħè eksploatacyjnæ materiađu w stanie wyjħciowym i trwađoħè resztkowæ materiađu po eksploatacji.
Uzyskane wyniki badaē peđzania w próbach skróconych zestawiono w tabeli 1 oraz pokazano na rys. 5
w postaci zaleľnoħci czasu do zerwania od temperatury
badania przy stađym poziomie naprúľenia badania odpowiadajæcym eksploatacyjnemu (log tr = f(Tb) dla ıb =
ıe = const).
Równieľ przeprowadzono badania mikrostruktury
w skaningowym mikroskopie elektronowym. Typowe
obrazy mikrostruktury badanej stali X10CrMoVNb9-1
obserwowanej przy powiúkszeniu 2000× pokazano na
rys. 6.
Na rys. 6a pokazano typowæ strukturú odpuszczonego martenzytu charakterystycznæ dla stanu wyjħciowego badanej stali. Na kolejnych rysunkach (6b i 6c)
przedstawiono struktury po dđugotrwađym wyľarzaniu
przez 5 000 godzin w temperaturze 600 i 650oC, natomiast na rys. 6d strukturú badanej stali X10CrMoVNb9-1 po eksploatacji w warunkach peđzania przez
90 000 godzin.

Materiađ do badaē
Materiađ do badaē stanowiđy wycinki gruboħciennych
rur wykonanych ze stali X10CrMoVNb9-1 o wymiarach ø355,6×50 mm w stanie wyjħciowym i o wymiarach ø325×38 mm po eksploatacji przez 90 000 godzin
w temperaturze 540°C i przy ciħnieniu 18MPa.
Wyniki badaē
Dla materiađu pobranego z wycinka rury w stanie
wyjħciowym wykonano badania wđaħciwoħci mechanicznych. Wyniki niektórych badaē wđaħciwoħci mechanicznych, w szczególnoħci wytrzymađoħci na rozciæganie i granicy plastycznoħci w temperaturze pokojowej i podwyľszonej do 550°C badanej stali X10CrMoVNb9-1 w stanie wyjħciowym pokazano na rys. 1.
Wyniki porównano z uzyskanymi po dđugotrwađym
wyľarzaniu w temperaturze 600°C i 650°C w czasie do
5 000 godzin, a wybrane w postaci graÞcznej przedstawiono na rys. 2.
Wyniki badaē wytrzymađoħciowych materiađu rury
w stanie wyjħciowym i po dđugotrwađym wyľarzaniu
porównano z uzyskanymi dla materiađu rury z rurociægu pary ħwieľej po eksploatacji przez 90 000 godzin.
Wybrane wyniki badaē wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych badanej stali po eksploatacji pokazano na rys. 3.
Istotnym wskaļnikiem plastycznoħci materiađu jest
wartoħè pracy đamania i poziom temperatury przejħcia
w stan kruchy. Uzyskane wyniki badaē pracy đamania
mierzonej na próbkach z karbem V w zaleľnoħci od
temperatury badania, dla materiađu w stanie wyjħciowym i po eksploatacji przez 90 000 godzin w warunkach peđzania pokazano na rys. 4.

Omówienie wyników badaē
Uzyskane wyniki badaē dla materiađu w stanie wyjħciowym i po wyľarzaniu w temperaturze 600 i 650oC
do 5000 godzin sæ zgodnie z wymaganiami PN-EN
10216-2 (Rys. 1). Dđugotrwađe wyľarzanie w czasie do
5000 godzin, zarówno w temperaturze 600 i 650oC nie

Rys. 1. Wytrzymađoħè na rozciæganie i granica plastycznoħci w zaleľnoħci od temperatury badania
stali X10CrMoVNb9-1 (P91) w stanie wyjħciowym
Fig. 1. Tensile strength and yield
point depending on test temperature of X10CrMoVNb9-1
Tabela 1. Wyniki badaē skróconych prób peđzania stali X10CrMoVNb9-1 w stanie wyjħciowym i po 90 000 godzin eksploatacji
w warunkach peđzania
Table 1. Results of abridged creep tests of X10CrMoVNb9-1 steel in initial state and after 90,000 h service under creep conditions
0

Temperatura badania Tb [ C]
Stan materiađu

Naprúľenie badania
ıb [MPa]

620

640

660

680

700

Czas do zerwania tz [h]
stan wyjħciowy
po 90 000h eksploatacji

100

(9553)

1285

270

29

7

120

1613

430

51

11

4

100

6993

1110

177

22

5
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Rys. 2. Porównanie wytrzymađoħci
na rozciæganie i granicy plastycznoħci w temperaturze pokojowej
i podwyľszonej po wyľarzaniu
przez 500, 1000, 3000 i 5000 godzin
do otrzymanej w stanie wyjħciowym stali X10CrMoVNb9-1 (P91) w
o
o
temperaturze: a) 600 C, b) 650 C
Fig. 2. Comparison of tensile
strength and yield point at room
and elevated temperature after annealing for 500, 1000, 3000 and 5000
hours to those obtained in the initial state of X10CrMoVNb9-1 (P91)
o
o
steel at: a) 600 C, b) 650 C

spowodowađo istotnych zmian wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych (Rys. 2).
Uzyskane wyniki badaē wđaħciwoħci mechanicznych
materiađu po dđugotrwađej eksploatacji przez 90 000h

a)

o

przy parametrach pracy 540 C/18MPa (Rys. 3) sæ na
poziomie wartoħci dla materiađu w stanie wyjħciowym
(Rys. 1). Zaobserwowano natomiast znaczæcy spadek
pracy đamania w odniesieniu do stanu wyjħciowego ba-

b)

Rys. 3. Wybrane wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe stali X10CrMoVNb9-1 (P91) po 90 000 godzin eksploatacji w warunkach peđzania: a) wytrzymađoħè na rozciæganie, granica plastycznoħci, wydđuľenie i przewúľenie w temperaturze pokojowej, b) granicy
plastycznoħci w zaleľnoħci od temperatury badania;
Fig. 3. Selected strength properties of X10CrMoVNb9-1 (P91) steel after 90,000 h service under creep conditions: a) tensile
strength, yield point, elongation and reduction of area at room temperature, b) yield point depending on test temperature
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b)

Rys. 4. Zaleľnoħè pracy đamania od temperatury badania i temperatura przejħcia w stan kruchy stali X10CrMoVNb9-1 (P91);
w stanie wyjħciowym, b) po 90 000 godzin eksploatacji w warunkach peđzania
Fig. 4. Relationship between impact energy and test temperature, and brittle fracture appearance transition temperature of
X10CrMoVNb9-1 (P91) steel; in initial state, (b) after 90,000 h service under creep conditions

a)

b)

Rys. 5. Wyniki skróconych prób peđzania stali X10CrMoVNb9-1 w postaci zaleľnoħci log tr = f(Tb) dla materiađu; w stanie wyjħciowym, b) po eksploatacji przez 90 000 h
Fig. 5. Results of abridged creep tests of X10CrMoVNb9-1 steel presented as relationship logtr = f(Tb) for the material; in initial
state, (b) after 90,000 h service

danej stali. Wyznaczona temperatura przejħcia w stan
kruchy wedđug kryterium 27J jest na poziomie -15oC
(Rys. 4).
Nie zaobserwowano równieľ znaczæcych zmian wđaħciwoħci plastycznych. Obniľenie wartoħci pracy đamania po 5000 godzin wyľarzania ksztađtuje siú na poziomie okođo 10%. Badania udarnoħci w zakresie temperatury od -60 do +20oC, wykazađy, ľe próg kruchoħci
badanej stali, wedđug kryterium 27J, jest znacznie
poniľej temperatury -60oC, w której to udarnoħè jest
jeszcze na poziomie 70J.
Uzyskane wyniki badaē w skróconych próbach peđzania pozwoliđy oszacowaè trwađoħè badanej stali X10CrMoVNb9-1 w stanie wyjħciowym oraz po eksploatacji
w warunkach peđzania przez 90 000 godzin. Badany
materiađ w stanie wyjħciowym w postaci wycinka rury
o ħrednicy ø355,6 mm i gruboħci ħcianki 50 mm ze stali X10CrMoVNb9-1 speđnia wymagania wytrzymađoħci
na peđzanie w odniesieniu do danych zawartych w normie PN-EN 10216-2. Natomiast trwađoħè resztkowa
materiađu wycinka rury po eksploatacji przez 90 000
godzin w temperaturze 540oC i ciħnieniu pary 18MPa
jest o okođo 30% niľsza w odniesieniu do stanu wyjħciowego (Tabela 2).
Oddziađywanie wysokiej temperatury na strukturú
materiađu w dđugim czasie jest kontrolowane przez

procesy aktywowane cieplnie. Procesy te ze wzrostem
temperatury ulegajæ przyspieszeniu, obniľajæc zespóđ
wđaħciwoħci uľytkowych materiađu i wykonanego z niego elementu. Zmiany w mikrostrukturze polegajæ na
zaniku i/lub rozroħcie wyjħciowych skđadników struktury oraz procesach wydzieleniowych, których przebieg
obejmuje wzajemnie konkurujæce ze sobæ procesy rozpuszczania i wtórnego wydzielania. Zmiany w obrazie
struktury stali X10CrMoVNb9-1 poddanej równoczesnemu oddziađywaniu temperatury i naprúľenia powodowane sæ zanikiem budowy listowej martenzytu oraz
wzrostem wielkoħci wydzieleē, zarówno wewnætrz jak
i po granicach ziarn. Wyraļne zmiany w mikrostrukturze polegajæce na czúħciowym zaniku budowy listowej odpuszczonego martenzytu oraz wzroħcie wielkoħci
wydzieleē, gđównie po granicach ziarn zaobserwowano
w badanej stali po peđzaniu przez ponad 7000 godzin
o
w temperaturze 600 C przy naprúľeniu 100 MPa. Natomiast w mikrostrukturze badanej stali po peđzaniu
o
przez ponad 9500 godzin w temperaturze 650 C przy
naprúľeniu 80 MPa obserwuje siú cađkowity zanik budowy listwowej martenzytu. Mikrostrukturú tworzy
ferryt z licznymi znacznej wielkoħci wydzieleniami wewnætrz i po granicach ziarn.
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Rys. 6. Struktura stali X10CrMoVNb9-1 obserwowana w skaningowym mikroskopie elektronowym przy powiúkszeniu 20000×;
0
0
a) w stanie wyjħciowym, b) po wyľarzaniu 5000 h/600 C, c) po wyľarzaniu 5000 h/650 C, d) po 90 000 h eksploatacji w warunkach peđzania
Fig. 6. Structure of X10CrMoVNb9-1 steel observed with scanning electron microscope, at magniÞcation of 20000×; a) in initial
state, b) after 5000 h/600°C annealing, c) after 5000 h/650°C annealing, d) after 90,000 h service under creep conditions
Tabela 2. Trwađoħè stanie wyjħciowym i trwađoħè resztkowa po 90 000 godzin eksploatacji w warunkach peđzania badanej
stali X10CrMoVNb9-1 wyznaczona w skróconych próbach peđzania
Table 2. Life time in initial state and residual life after 90,000 h service under creep conditions for tested X10CrMoVNb9-1
steel determined by abridged creep tests
Stan materiađu
stan wyjħciowy
po 90 000 godzin eksploatacji

Przyjúte naprúľenie robocze
ır, MPa

Przyjúta temperatura
dalszej eksploatacji Te, ºC

100
120

~350 000
580

100

Wnioski
Przeprowadzone w pracy badania pozwoliđy na ocenú wđaħciwoħci mechanicznych stali X10CrMoVNb9-1.
Wytrzymađoħè na rozciæganie Rm, granica plastycznoħci R0,2 oraz wydđuľenie A5 i przewúľenie Z w temperaturze pokojowej i podwyľszonej speđniajæ wymagania
stawiane tej stali. Próby udarnoħci pokazujæ nieznaczny spadek pracy đamania. Praca đamania z poziomu
ok. 200 J dla stanu wyjħciowego obniľa siú do ok. 180
J dla badanej stali po wyľarzeniu przez 5000 godzin.
Dđugotrwađa eksploatacja przez 90 000 godzin w temperaturze 540°C nie spowodowađa istotnych zmian
w poziomie wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych. Spowodowađa natomiast przesuniúcie temperatury przejħcia
w stan kruchy do poziomu -15°C. Zaobserwowano tylko
nieznaczne zmiany w strukturze po eksploatacji w stosunku do stanu wyjħciowego.

Trwađoħè
(trwađoħè resztkowa), h
~45 000
(~200 000)

Przeprowadzone badania potwierdziđy, ľe stal X10CrMoVNb9-1 w warunkach równoczesnego oddziađywania
temperatury i naprúľenia charakteryzuje siú oczekiwanæ stabilnæ strukturæ przez wymagany obliczeniowy
czas eksploatacji. Struktura ta zapewnia zachowanie
podstawowych wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych przy
ciægđym nieznacznym spadku udarnoħci. Jednak nawet nieznaczne zmiany w mikrostrukturze powodujæ,
ľe trwađoħè resztkowa materiađu po eksploatacji przez
czas zbliľony do zađoľonego obliczeniowego stanowi ok.
70% trwađoħci materiađu w stanie wyjħciowym.
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Radosđaw Swadļba

Opracowanie metodyki badaĔ warstw
tlenkowych na Īarowytrzymaáych stopach
niklu z wykorzystaniem mikroskopii
elektronowej
Opracowano metodykú i przeprowadzano badania
warstw tlenkowych powstajæcych na ľarowytrzymađych,
monokrystalicznych stopach niklu podczas utleniania
w zakresie temperatury od 1000oC do 1150oC. Do analizy
mikrostruktury oraz zjawisk zachodzæcych w warstwach
tlenkowych powstajæcych podczas wysokotemperaturowego utleniania stopów ľarowytrzymađych stosowanych na
đopatki turbin silników lotniczych oraz turbin stacjonarnych zastosowano techniki skaningowej oraz skaningowotransmisyjnej mikroskopii elektronowej, w tym metody
FIB. Stwierdzono, ľe warstwy tlenkowe powstađe w temperaturze 1050°C, 1100°C i 1150°C charakteryzujæ siú
strefowæ budowæ o zróľnicowanym udziale faz ș i Į-Al2O3.
Wyniki przeprowadzonych badaē wskazujæ, ľe w temperaturze 1050°C nastúpuje dyfuzja jedynie Hf, w temperaturze
1100°C Hf i Y, natomiast w temperaturze 1150°C Hf, Y
i Zr.

Development of methodology for investigations
of oxide layers on high-temperature creep resisting
nickel alloys using electron microscopy
The methodology was developed and investigations of
oxide scales formed on high-temperature resistant single
crystal nickel alloys during oxidation within the range of
temperatures between 1050°C and 1150°C were carried
out. For analysis of microstructure and effects occurring
in oxide scales that form during high-temperature oxidation of high-temperature resistant alloys used for aircraft
engine and stationary turbine blades, the scanning as well
as scanning-transmission electron microscopy, including
FIB method, were used. The oxide layers formed at 1050°C,
1100°C and 1150°C were found to be characterized by zonal structure with various contents of ș and Į-Al2O3 phases.
The results of the investigations show that at a temperature of 1050°C there is diffusion through the Į-Al2O3 grain
boundaries of Hf only, at 1100°C – of Hf and Y, while at
1150°C – of Hf, Y and Zr.

Wprowadzenie
Degradacja powierzchni đopatek turbin silników lotniczych oraz stacjonarnych turbin gazowych w energetyce, na skutek utleniania oraz korozji wysokotemperaturowej, powoduje znaczne pogorszenie ich wđaħciwoħci
mechanicznych oraz skrócenie ľywotnoħci. W temperaturze pracy đopatek turbin silników lotniczych
o
(1000÷1125 C) utlenianie nastúpuje na skutek dyfuzji
tlenu i glinu tworzæc ochronnæ warstwú Al2O3 [1–3].
Podczas gdy dostúpna jest ogromna iloħè danych empi-
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rycznych w zakresie procesów utleniania, wyjaħnienie
mechanizmów degradacji wymaga badaē w szczególnoħci przemian fazowych przejħciowych odmian Al2O3
do stabilnej Į-Al2O3. Przemiany te majæ bezpoħredni
wpđyw na wielkoħè ziarn, a co za tym idzie szybkoħè
wzrostu warstwy tlenkowej [3–6].
Celem pracy byđo opracowanie metodyki badaē, z wykorzystaniem wysokorozdzielczej skaningowo-transmisyjnej mikroskopii elektronowej STEM oraz preparatyki metodæ Focused Ion Beam (FIB), cienkich warstw
tlenkowych powstajæcych na ľarowytrzymađych nadstopach niklu podczas utleniania wysokotemperaturowego. Ponadto przeprowadzono analizú procesów wzrostu warstw tlenkowych i zachodzæcych w nich zmian
skđadu chemicznego oraz fazowego, dyfuzji i segregacji
pierwiastków w nanoobszarach (gđównie Hf, Zr i Y). Ze
wzglúdu na bardzo mađæ gruboħè warstw tlenkowych
(okođo 5 zm po czasie utleniania 100 godzin) powstajæcych na ľarowytrzymađych stopach niklu nawet
w temperaturze utleniania do 1150oC ich szczegóđowa
charakterystyka moľliwa jest tylko z wykorzystaniem
mikroskopii elektronowej skaningowo-transmisyjnej
S/TEM.
W mechanizmie wzrostu warstw tlenkowych powstajæcych na ľarowytrzymađych nadstopach niklu, bardzo
waľna jest analiza zachowania siú podczas utleniania
wysokotemperaturowego niektórych domieszek, takich
jak Hf i Y. Wpđyw tych pierwiastków na kinetykú wzrostu warstw tlenkowych, gđównie Al2O3, oraz przemiany
fazowe w nich zachodzæce, stanowi aktualnæ tematykú
badawczæ w ħwiecie.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađ badaē stanowiđy próbki z ľarowytrzymađego monokrystalicznego nadstopu niklu drugiej generacji stosowanego w produkcji krytycznych elementów
silników lotniczych i turbin energetycznych. Próbki
poddano utlenianiu statycznemu w temperaturze
1050oC, 1100oC i 1150oC przez 100 godzin w atmosferze
tlenu. Badania struktury powierzchni próbek przeprowadzono z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu
elektronowego FEI Inspect F. Analizú mikrostruktury
oraz substruktury na przekroju poprzecznym warstwy
tlenkowej, powstađej podczas testu utleniania, przeprowadzono z wykorzystaniem wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu skaningowo transmisyjnego
(S/TEM) FEI TITAN 300-80 wyposaľonego w detektor
EDS. Próbki do badaē S/TEM przygotowano zgodnie
z opracowanæ metodykæ preparatyki z wykorzystaniem
skupionej wiæzki jonów – Focused Ion Beam (FIB).
Wyniki i ich dyskusja
Przeprowadzone badania wykazađy, ľe warstwy
tlenkowe powstađe na próbkach z ľarowytrzymađego
nadstopu niklu utlenianego w temperaturze 1050°C,
1100°C i 1150°C przez 100 godzin charakteryzujæ
siú strefowæ budowæ o zróľnicowanym udziale faz ș
i Į-Al2O3. Podczas utleniania wysokotemperaturowego ľarowytrzymađego nadstopu niklu dominujæcæ fazæ
w warstwie tlenkowej jest ș-Al2O3 o pđytkowej, zbliļniaczonej budowie, która ulega przemianie w fazú Į
zapewniajæc obszary do zarodkowania nowych, kolumnowych ziarn fazy Į-Al2O3. Gruboħè wewnútrznej
strefy ziarn kolumnowych powstađych w temperaturze
1050°C, 1100°C i 1150°C wynosi odpowiednio 100 nm,
1 zm i 1,5 zm. Metodyka badawcza opracowana w toku
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niniejszej pracy umoľliwiđa zaobserwowanie segregacji jonowej i dyfuzji ze stopu podđoľa pierwiastków Hf,
Y i Zr po granicach ziarn fazy Į-Al2O3. Wyniki przeprowadzonych badaē wskazujæ, ľe w temperaturze
1050°C nastúpuje dyfuzja po granicach ziarn jedynie
Hf, w temperaturze 1100°C Hf i Y, natomiast w temperaturze 1150°C Hf, Y i Zr.
Szczegóđowa analiza przekroju poprzecznego warstwy tlenkowej, przeprowadzona z wykorzystaniem
skaningowo-transmisyjnej mikroskopii elektronowej,
umoľliwiđa rozróľnienie odmian Al2O3 wchodzæcych
w skđad warstwy tlenkowej oraz wskazanie obszarów ich wystúpowania. W przypadku kaľdej z warstw
tlenkowych powstađych w temperaturze utleniania od
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1050°C do 1150°C (Rys. 1a, 2a i 3a) wyróľniè moľna
trzy strefy: strefú zewnútrznæ, gdzie wystúpujæ gđównie iglaste ziarna fazy T-Al2O3, które nie ulegđy jeszcze
przemianie w fazú Į, strefú wewnútrznæ, charakteryzujæca siú wyraļnæ porowatoħciæ powstajæcæ na skutek
przemiany fazy T w Į i towarzyszæcej jej zmianie objútoħci, oraz strefú wewnútrznæ zbudowanæ wyđæcznie
z kolumnowych ziarn fazy Į-Al2O3, które zarodkowađy
na granicy rozdziađu stref zewnútrznych oraz podđoľa,
a ich wzrost nastúpuje na skutek dordzeniowej dyfuzji tlenu. Dalszemu wzrostowi warstw tlenkowych powstađych w temperaturze 1050°C i 1100°C towarzyszyè
búdzie najprawdopodobniej przemiana zewnútrznej
strefy fazy T w fazú Į, charakteryzujæca siú powsta-

a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Obraz STEM-HAADF ciemnego pola (a) oraz jasnego pola BF (b) przekroju poprzecznego warstwy tlenkowej powstađej podczas utleniania w temperaturze 1050°C przez 100 h. Mikrostruktura granicy rozdziađu warstwy tlenkowej ze stopem
podđoľa (c). Segregacja Hf na granicy ziarn Į-Al2O3: rozmieszczenie EDS (d)
Fig. 1. STEM image of dark HAADF (a) and BF (b) on cross-section of oxide layer formed during oxidation at 1050°C for 100 h.
Microstructure of interface between oxide layer and substrate alloy (c). Hf segregation at grain boundary of Į-Al2O3 phase:
EDS distribution (d)
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waniem porowatoħci na skutek zmiany objútoħci, oraz
wzrost fazy Į przez dordzeniowæ dyfuzjú tlenu w postaci kolumnowych ziarn. Badania prowadzone przez Pinta [14] wykazađy, ľe kolumnowe ziarna fazy Į, równieľ
mogæ charakteryzowaè siú wewnútrznæ porowatoħciæ,
poniewaľ podczas ich dordzeniowego wzrostu pustki
na granicy rozdziađu z podđoľem mogæ zostaè w nich zaroħniúte. Na skutek nierównowagowej dyfuzji na granicy rozdziađu warstwy tlenkowej oraz stopu podđoľa
dochodzi do powstawania pustek (Rys. 1a, b) w wyniku
kondensacji wakansów (efekt Kirkendalla). Pustki te
mogæ wzrastaè podczas dalszego utleniania oraz stanowiè miejsca segregacji siarki ze stopu podđoľa obniľajæc
przyczepnoħè warstwy tlenkowej [7, 8].
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Analiza rozmieszczenia pierwiastków na potrójnej granicy rozdziađu pomiúdzy dwoma ziarnami fazy
Į-Al2O3 oraz podđoľem wykazađa segregacjú Hf, Y i Zr,
co wskazuje na ich odrdzeniowæ dyfuzjú ze stopu podđoľa do granicy rozdziađu z utleniajæcæ atmosferæ na skutek wystúpowania gradientu potencjađu chemicznego
tlenu na przekroju warstwy tlenkowej. Wykazano silny
wpđyw temperatury utleniania na dyfuzjú pierwiastków
po granicach ziarn. W przypadku warstwy tlenkowej
powstađej w temperaturze 1050°C stwierdzono jedynie
obecnoħè Hf (Rys. 1c,d). Wraz ze wzrostem temperatury utleniania do 1100°C zaobserwowano dyfuzjú Hf
i Y (Rys. 2b-d). W przypadku temperatury utleniania
1150°C stwierdzono dyfuzjú Hf, Y i Zr (Rys. 3c-f). Moľe

a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Obrazy STEM-HAADF ciemnego pola (a) i jasnego pola BF (b) mikrostruktury na przekroju poprzecznym strefy wewnútrznej warstwy tlenkowej powstađej na ľarowytrzymađym nadstopie niklu po utlenianiu w temperaturze 1100°C przez
100 h. Rozmieszczenie pierwiastków na granicy ziarn fazy Į-Al2O3: c) Hf, d) Y
Fig. 2. STEM-HAADF (a) and BF (b) images of microstructure on cross-section of the internal zone of oxide layer formed on
high-temperature creep resisting nickel superalloy after oxidation at 1100°C for 100 h. Distribution of elements on the boundary of Į-Al2O3 phase grains: c) Hf, d) Y
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Rys. 3. Obrazy STEM-HAADF mikrostruktury na przekroju poprzecznym warstwy tlenkowej powstađej na ľarowytrzymađym
nadstopie niklu podczas utleniania w temperaturze 1150°C przez 10 0h (a, b). Obraz STEM-HAADF granicy pomiúdzy ziarnami fazy Į-Al2O3 i stopem podđoľa (c) oraz rozmieszczenie pierwiastków Hf (d), Y (e) i Zr (f)
Fig. 3. STEM-HAADF images of microstructure on cross-section of oxide layer formed on high-temperature creep resisting
nickel superalloy during oxidation at 1150°C for 100 h (a, b). STEM-HAADF image of the boundary between Į-Al2O3 phase
grains and substrate alloys (c) and distribution of Hf (d), Y (e) and Zr (f)
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to wskazywaè na silny wpđyw temperatury na stúľenie
okreħlonych pierwiastków na granicach ziarn podczas
utleniania wysokotemperaturowego oraz na wiúkszy
strumieē ich dyfuzji. Podczas utleniania wysokotemperaturowego wewnætrz warstwy tlenkowej moľe nastæpiè przesycenie w pierwiastki dyfundujæce od podđoľa
po granicach ziarn i powstawanie wtórnych wydzieleē
prowadzæcych do obniľenia jej plastycznoħci.
Wnioski
W ramach pracy opracowano specjalistycznæ metodykú badawczæ umoľliwiajæcæ prowadzenie wysokorozdzielczych badaē mikrostruktury cienkich warstw
tlenkowych powstajæcych podczas utleniania wysokotemperaturowego. Opracowana metodyka obejmuje
parametry przygotowania wielowarstwowych cienkich
folii (tzw. lamelek) z wykorzystaniem metody Focused
Ion Beam oraz procedurú formowania wiæzki w trybie
STEM umoľliwiajæcæ prowadzenie wysokorozdzielczych obserwacji mikrostruktury oraz rozmieszczenia
pierwiastków w nanoobszarach, w tym granicach ziarn
i granicach rozdziađu pomiúdzy warstwæ tlenkowæ
a podđoľem. W pracy dokonano rozdziađu pomiúdzy warunkami pracy trybu STEM odpowiednimi dla obrazowania wysokorozdzielczego i analizy skđadu chemicznego w nanoobszarach EDS.
Na podstawie przeprowadzonych badaē stwierdzono,
ľe warstwy tlenkowe powstađe w temperaturze 1050°C,
1100°C i 1150°C charakteryzujæ siú strefowæ budowæ
o zróľnicowanym udziale faz ș i Į-Al2O3. Wyniki przeprowadzonych badaē wskazujæ na to, ľe w temperaturze 1050°C nastúpuje dyfuzja jedynie Hf, w temperaturze 1100°C Hf i Y, natomiast w temperaturze 1150°C
Hf, Y i Zr.
Wyniki z przeprowadzonych badaē zostanæ wykorzystane w pracach nad rozwojem technologii zwiúkszania
trwađoħci warstwy wierzchniej ľarowytrzymađych nadstopów niklu w warunkach wysokotemperaturowego
utleniania.
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Doskonalenie metodyki badawczej
związanej z identyﬁkacją nanowydzieleĔ
przy uĪyciu wysokorozdzielczego
elektronowego mikroskopu
transmisyjnego
Doskonalono metodykú identyÞkacji nanowydzieleē
w stopach magnezu, przy uľyciu wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego. Opracowano procedurú preparatyki próbek z odlewniczych stopów magnezu
i wdroľono oprogramowanie do identyÞkacji nanowydzieleē oraz sporzædzono bazú danych dla wydzieleē wystúpujæcych w stopach uđatwiajæcæ identyÞkacje fazowæ.

Improvement in research methodology related
to identiﬁcation of nanoprecipitations using
high-resolution transmission electron microscope
The research methodology for identiÞcation of nanoprecipitations using high-resolution transmission electron
microscope was improved. The procedure for preparation
of samples from casting magnesium alloys was developed.
The nanoprecipitation identiÞcation software was implemented and database of precipitations occurring in tested
alloys was prepared to facilitate phase identiÞcation,.

Wprowadzenie
Wspóđczesna elektronowa mikroskopia transmisyjna
(TEM) i skaningowo-transmisyjna (STEM) oraz techniki z niæ powiæzane (EDS, EBSD, EELS) naleľæ do
podstawowych metod umoľliwiajæcych charakterystykú materiađów. Mikroskopy TEM i STEM, dziúki zastosowaniu monochromatorów i korektorów aberracji
soczewek, umoľliwiajæ prowadzenie badaē struktury
i skđadu chemicznego z rozdzielczoħciæ atomowæ. Rozwijajæ siú równieľ metody preparatyki próbek do badaē
S/TEM, gđównie techniki jonowe – tradycyjne ħcienianie z wykorzystaniem jonów argonu oraz preparatyka
zbieľnæ wiæzkæ jonów galu (FIB).
Celem niniejszej pracy byđo doskonalenie metodyki
badawczej zwiæzanej z identyÞkacjæ nanowydzieleē
w stopach magnezu przy uľyciu wysokorozdzielczego
elektronowego mikroskopu transmisyjnego. Na podstawie analizy danych literaturowych [1–11] opracowano
bazú danych dotyczæcæ moľliwych wydzieleē wystúpujæcych w strukturze badanych stopów, niezbúdnæ do
poprawnej identyÞkacji fazowej oraz opanowano preparatykú próbek.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađ do badaē stanowiđy odlewnicze stopy magnezu dostarczone w postaci blach walcowanych na
goræco zawierajæce w skđadzie chemicznym oprócz
klasycznych dodatków w postaci pierwiastków Al, Zn,
Mn i Zr równieľ pierwiastki ziem rzadkich. Wytypowany materiađ do badaē to stop magnezu: AM50, AZ31
i ZE10.
Badania struktury próbek przeprowadzono przy uľyciu elektronowego mikroskopu skaningowego Inspect
F na zgđadach trawionych i nietrawionych. Próbki trawiono w odczynniku chemicznym o nastúpujæcym skđadzie: H2O (3 ml), etanol (13 ml), kwas octowy (3 ml)
oraz kwas pikrynowy (0,4 g). Preparatykú cienkich foli
do obserwacji na elektronowym mikroskopie transmisyjnym Titan 80÷300 kV Þrmy FEI wykonano przy
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uľyciu technik tradycyjnych. Procedura obejmowađa
wycinanie kræľków o ħrednicy ø 3mm, wieloetapowe
szlifowanie oraz koēcowe ħcienianie jonowe. W ten sposób przeprowadzona preparatyka umoľliwiđa skuteczne przygotowanie próbek w postaci cienkich foli, które
nastúpnie poddano obserwacji na mikroskopie transmisyjnym. IdentyÞkacjú faz wystúpujæcych w strukturze blach cienkich ze stopu AM50 przeprowadzono przy
uľyciu programu Calidris.
Wyniki i ich dyskusja
Na podstawie przeprowadzonych badaē w stopie
magnezu AM50 zidentyÞkowano trzy typy nanowydzieleē wystúpujæcych w strukturze. Sæ to nanowydzielenia typu Al8Mn5, Mg2Si oraz obszary eutektyczne
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Į(Mg)-ȕ(Mg17(AlMn)12) skđadajæce siú z nanowydzieleē
(Mg17(AlMn)12) o wymiarach poniľej 50 nm i osnowy
Į(Mg) (rys. 1–3).
Z kolei w stopach AZ31 i ZE10 stwierdzono obecnoħè
dwóch typów nanowydzieleē. W przypadku stopu AZ31
sæ to nanowydzielenia bogate w aluminium i mangan
o wymiarach poniľej 100 nm, które na podstawie analizy elektronogramów zidentyÞkowano, jako fazy Al8Mn5
oraz Mg17(Al,Mn)12, natomiast w stopie ZE10 obydwa
nanowydzielenia sæ bogate w magnez i pierwiastki
ziem rzadkich. Na podstawie otrzymanych dyfraktogramów i mikroanalizy skđadu chemicznego stwierdzono, ľe sæ to fazy typu Mg12Ce i Mg41Ce5. Faza Mg41Ce5
ma wymiary poniľej 50 nm i regularny ksztađt.

Rys. 1. Wynik analizy fazowej dla stopu AM50 – wydzielenie typu Al8Mn5
Fig. 1. Result of phase analysis for AM50 alloy – Al8Mn5 precipitation

Rys. 2. Wynik analizy fazowej dla stopu AM50 – wydzielenie typu Mg2Si
Fig. 2. Result of phase analysis for AM50 alloy – Mg2Si precipitation
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Rys. 3. Wynik analizy fazowej dla stopu AM50 – wydzielenie typu Mg17Al12
Fig. 3. Result of phase analysis for AM50 alloy – Mg17Al12 precipitation

Wnioski
Przeprowadzone w ramach pracy próby i badania pozwoliđy na weryÞkacjú opracowanej procedury preparatyki próbek jak równieľ wdroľenie oprogramowania
do identyÞkacji nanowydzieleē w odlewniczych stopów
magnezu AM50, AZ31 oraz ZE10.
IdentyÞkacjú nanowydzieleē wykonano przy uľyciu
programu Þrmy Calidris wyposaľonego w bazú danych
wzbogaconæ o kolejne fazy mogæce wystúpowaè w badanych materiađach. Stwierdzono, ľe w stopie AM50
wystúpujæ trzy typy nanowydzieleē Al8Mn5 i Mg2Si
oraz Mg17(Al,Mn)12; w stopie AZ31 wystúpujæ dwa typy
wydzieleē Al8Mn5 i Mg17(Al,Mn)12, natomiast w stopie
ZE10 zawierajæcym w swoim skđadzie chemicznym
pierwiastki ziem rzadkich zidentyÞkowano dwa typy
wydzieleē Mg12Ce oraz Mg41Ce5.
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OkreĞlenie parametrów ﬁzycznych
wybranych surowców metalonoĞnych
i energetycznych niezbĊdnych do
modelowania numerycznego procesów
metalurgicznych – budowa bazy danych
Okreħlono parametry Þzykochemiczne surowców, paliw
i materiađów pomocniczych niezbúdnych do modelowania
numerycznego procesów metalurgicznych oraz opracowano ich bazy danych. Wykonano oznaczenia skđadu chemicznego i fazowego, symulacje numeryczne nagrzewania
z uľyciem programu termochemicznego FactSage i analizy
termicznej TG/DSC. Opracowano strukturú bazy danych,
obejmujæcej charakterystyki Þzykochemiczne surowców
stosowanych w procesach metalurgicznych.

Determination of physical parameters of selected
metal-bearing and energy raw materials necessary
for numerical modelling of metallurgical processes
– construction of database
Physicochemical parameters of raw materials, fuels and
auxiliary materials necessary for numerical modelling of
metallurgical processes were determined and their databases were developed appropriately. The chemical and
phase composition determinations and heating numerical simulations with the help of thermochemical software
FactSage followed by TG/DSC thermal analyses were
carried out. The structure of database including physicochemical characteristics of raw materials for metallurgical
processes was developed.

52

Projekty badawcze sÞnansowane z dotacji...

Wprowadzenie
Na ogóđ znane sæ charakterystyki Þzykochemiczne czystych substancji natomiast w procesach metalurgicznych wykorzystywane sæ surowce o zđoľonym
skđadzie, zanieczyszczone wieloma domieszkami. Znajomoħè charakterystyk rzeczywistych surowców, paliw
i pozostađych materiađów bioræcych udziađ w procesie
technologicznym, jest niezbúdna do symulacji numerycznej ich przebiegu, jak i uđatwia proces projektowania technologii.
Celem pracy byđo okreħlenie parametrów Þzykochemicznych surowców, paliw i materiađów pomocniczych
niezbúdnych do modelowania numerycznego procesów
metalurgicznych oraz opracowanie ich bazy danych.
Wykorzystane metody analizy termicznej pozwalajæ na pomiar zmian wđaħciwoħci Þzycznych badanej
substancji w kontrolowanej atmosferze, w warunkach
kontrolowanego programu temperaturowego (w funkcji temperatury). Do wyznaczenia warunków poczætkowych i brzegowych analizy termicznej wykorzystane
zostađy symulacje numeryczne, wykonane przy uľyciu
programu termochemicznego FactSage. Z kolei podstawæ symulacji numerycznych byđy wyniki analiz skđadu
chemicznego i fazowego. Powstađa w efekcie baza danych búdzie uzupeđniana o dane uzyskiwane w ramach
wykonywanych pomiarów w kolejnych latach.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
W ramach pracy wyznaczono charakterystyki wybranych surowców do produkcji ľelaza róľniæce siú postaciæ wystúpowania w nich tlenków ľelaza, tj. rudy hematytowe, koncentraty magnetytowe, jak teľ topników
oraz paliw stađych, w tym: oliwin, kamieē wapienny,
dolomit, wapno palone oraz koksik i antracyt. Zakres
pracy obejmowađ:
– wytypowanie materiađów o zróľnicowanym skđadzie
i pozyskanie ich do badaē,
– okreħlenie istotnych dla danego materiađu parametrów Þzykochemicznych,
– analizú skđadu chemicznego i fazowego metodæ dyfrakcji rentgenowskiej,
– numeryczne wyznaczenie warunków brzegowych dla
analizy termicznej,
– przeprowadzenie analizy termicznej wytypowanych
materiađów,
– opracowanie uzyskanych wyników i skatalogowanie
uzyskanych danych Þzykochemicznych.
Wykonano analizy skđadu chemicznego i fazowego
a na ich podstawie przeprowadzono symulacje matematyczne przy zastosowaniu najnowszej wersji komputerowego programu termochemicznego FactSage 6.4.
Celem obliczeē termodynamicznych byđo okreħlenie
warunków brzegowych symulacji Þzycznej z wykorzystaniem analizatora termicznego, które przeprowadzono w atmosferze gazu obojútnego (argonu) i powietrza
syntetycznego. Symulacje w atmosferze powietrza
w pewnej mierze odzwierciedlajæ warunki wystúpujæce
w procesie spiekania wsadu rudnego. W przypadku obliczeē termodynamicznych rud i koncentratów analizú
przeprowadzono, bazujæc na uproszczonej analizie chemicznej w ujúciu tlenkowym, oprócz siarki w postaci
pierwiastkowej. Obliczenia termodynamiczne przeproo
o
wadzono dla zakresu temperatur od 200 C do 1500 C
przy stađym ciħnieniu wynoszæcym 1 atm.
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Po przeprowadzeniu symulacji matematycznych wykonano analizy termiczne na stanowisku, w którego
skđad wchodzi analizator termiczny Þrmy NETZSCH
model STA 449 F3 Jupiter i sprzúľony z nim kwadrupolowy spektrometr masowy NETZSCH QMS 403 Aëolos.
Analizú termicznæ wykonano metodæ symultanicznæ
TG/DCS + QMS, dokonujæc jednoczesnego pomiaru:
– zmian masy próbki (TG – termo-grawimetria),
– efektów cieplnych zwiæzanych z reakcjami chemicznym i przemianami fazowymi (DSC- skaningowa kalorymetria róľnicowa),
– wydzielanych gazów przy uľyciu kwadrupolowego
spektrometru masowego (QMS).
Na podstawie otrzymanych danych okreħlano zakresy temperatur wystúpowania reakcji chemicznych
i przemian fazowych, a takľe zwiæzanych z nimi efektów cieplnych (pobór lub oddawanie ciepđa). IdentyÞkacjú reakcji uđatwiađa analiza wydzielanych gazów.
W analizie wyników pomocna byđa takľe wykonana
wczeħniej analiza fazowa.
Wyniki i ich dyskusja
Wyniki symulacji matematycznych oraz analizy termicznej wykonanej w atmosferze powietrza, przedstawiono na przykđadzie rudy magnetytowej (koncentrat
Lebiedyēski). Symulacje matematyczne miađy na celu
okreħlenie warunków brzegowych symulacji Þzycznej,
a w konsekwencji warunków rzeczywistych procesu
podgrzewania rudy w kontakcie z powietrzem.
Na rysunkach przedstawiono:
– gđówne fazy tworzone w warunkach równowagowych
w zadanym przedziale temperatur (Rys. 1a),
– zmiany faz tworzonych w iloħciach do 1%, w tym fazy
zawierajæce siarkú (Rys. 1b),
– wydzielanie siú faz gazowych dla ukđadów z róľnym
udziađem argonu w ukđadzie (Rys. 1c), - zmiany skđadu fazy ľuľlowej (Rys. 1d)
– zmiany skđadu fazy spinelowej búdæcej gđównæ fazæ.
Z przeprowadzonych obliczeē termodynamicznych
wynika, ľe w warunkach równowagi mieszanina tlenków i siarki odpowiadajæcych skđadowi koncentratu
Lebiedynskiego, w kontakcie z utleniajæcæ fazæ gazowæ
w postaci powietrza, tworzy gđównie: tlenek ľelaza(III)
2+
3+
Fe2O3 (Rys. 1a). Faza spinelowa ((Fe3(Fe Fe )O4),
inaczej oznaczana Fe3O4, charakterystyczna dla rudy
magnetytowej, jakim jest koncentrat Lebiedyēski, jest
stabilna w tych warunkach w zakresie temperatur
o
powyľej 1250 C i zanika w momencie przejħcia cađoħci w ciekđæ fazú ľuľlowæ. Szczegóđowy skđad tej fazy
przedstawiono na rys. 1a. Krzemionka, wystúpujæca w
tej rudzie w iloħci okođo 5%, tworzy osobnæ fazú stađæ do
o
temperatury okođo 1440 C, przy czym w temperaturze
o
okođo 1230 C zaczyna stopniowo przechodziè do pojawiajæcej siú ciekđej fazy ľuľlowej (Rys. 1a).
Pozostađe fazy stađe, w tym ortopirokseny, wystúpujæ
w znacznie mniejszych iloħciach, niľ miađo to miejsce w
przypadku równowagi w obecnoħci atmosfery obojútnej
(Rys. 1b).
Siarka w stanie stađym (wedđug programu) wystúpuje w tym przypadku w postaci siarczanów wapnia i magnezu, a nie siarczków jak to wynikađo z obliczeē termodynamicznych stanu równowagi w obecnoħci atmosfery obojútnej. Siarczan magnezu rozkđada siú z wyo
dzielaniem tlenków siarki w temperaturze od 570 C do
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Rys. 1a. Zmiany skđadu fazowego koncentratu Lebiedyēskiego w wyniku podo
o
grzewania od 200 C do 1500 C w obecnoħci utleniajæcej fazy gazowej (powietrza); gđówne fazy: M2O3 to gđównie Fe2O3
(~97,4% ) i w niewielkich iloħciach Al2O3
(reszta, czyli ~12,5% fazy M2O3) Spinel#1
to: Fe3O4(1+), Fe3O4, Fe3O4(1-), Fe3O4(2-),
Fe1O4(5-), Fe1O4(6-), Fe1Mg2O4(1-), Fe1Mg2O4
Fig. 1a. Changes in phase composition of
Lebedynsky concentrate due to heating
from 200°C up to 1500°C in presence of
oxidising gaseous phase (air); main phases. M2O3 is mainly Fe2O3 (~97.4% ) and
small amounts Al2O3 (the rest, i.e. ~12.5%
of M2O3 phase). Spinel#1 is: Fe3O4(1+),
Fe3O4, Fe3O4(1-), Fe3O4(2-), Fe1O4(5-),
Fe1O4(6-), Fe1Mg2O4(1-), Fe1Mg2O4

Rys. 1b. Zmiany skđadu koncentratu Lebiedyēskiego w wyniku podgrzewania
o
o
od 200 C do 1500 C w obecnoħci utleniajæcej fazy gazowej (powietrza) – fazy wystúpujæce w iloħciach poniľej 1% masy
Fig. 1b. Changes in phase composition of
Lebedynsky concentrate due to heating
from 200°C up to 1500°C in presence of
oxidising gaseous phase (air) – phases in
amounts below 1% of weight

Rys. 1c. Zmiany skđadu generowanej fazy
gazowej w wyniku podgrzewania koncentratu Lebiedyēskiego w obecnoħci
znacznych iloħci fazy gazowej w postaci
Ar (równej masie fazy stađej)
Fig. 1c. Changes in composition of gaseous phase generated due to heating
Lebedynsky concentrate in presence of
signiÞcant amounts of Ar gaseous phase
(equal to the weight of solid phase)
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Rys. 1d. Zmiany skđadu ciekđej fazy ľuľlowej tworzæcej siú w warunkach równowagi, w wyniku ogrzewania koncentratu
Lebiedyēskiego w obecnoħci powietrza.
Uwaga: niewidoczne bardzo mađe iloħci
MgO i Al2O3
Fig. 1d. Changes in composition of liquid
slag phase formed under the equilibrium
conditions, due to heating Lebedynsky
concentrate in presence of air. Note: invisible, very small amounts of MgO and
Al2O3

o
650 C, a siarczan wapnia w przedziale temperatur od
o
o
800 C do 900 C (Rys. 1b i 1c).
Ciekđa faza ľuľlowa pojawia siú poczæwszy od temo
peratury okođo 1220 C (Rys. 1a i 1d), czyli w wyľszej
niľ w przypadku wspóđwystúpowania z fazæ gazu obojútnego.
Nagrzewajæc rudy magnetytowe w atmosferze utleniajæcej w trakcie analizy termicznej (Rys. 2) odnotowano najpierw niewielki spadek masy w temperatuo
rach do okođo 200 C zwiæzany zapewne z odparowaniem wilgoci. W temperaturach powyľej 200÷250°C
o
nastúpowađ przyrost masy w trzech etapach (do 400 C,

o

o

do 600 C i do okođo 900 C), wynoszæcy w sumie okođo
2,8%.
Na termogramie koncentratu Lebiedyēskiego moľna
przeħledziè wydzielanie SO2 wystúpujæce w dwóch etao
o
pach w temperaturze okođo 550 C i 800 C.
Na krzywej DSC odnotowano dla wszystkich analizowanych koncentratów wyraļny efekt egzotermiczo
ny w przedziale temperatur od okođo 150 C do okođo
o
450 C.
W wyľszych temperaturach dla koncentratów Lebiedyēskiego wystúpuje nieduľy efekt endotermiczny
o
w temperaturze 550÷600 C.

Rys. 2. Analiza termiczna TG/DSC koncentratu Lebiedyēskiego wykonanego w atmosferze utleniajæcej
Fig. 2. TG/DSC thermal analysis of Lebedynsky concentrate made in the oxidising atmosphere
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Wnioski
Zebrane w ramach pracy dane, opisujæce wybrane
materiađy wsadowe, stanowiæ element elektronicznej
bazy danych. Baza ta zostađa zaprojektowana i oprogramowana w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Dane
materiađów wsadowych gromadzone w bazie stanowiæ
istotne parametry dla badaczy i technologów. Iloħè rekordów w utworzonej bazie jest toľsama z iloħciæ przebadanych materiađów i w chwili obecnej wynosi 16.

Lech Bulkowski, Urszula Galisz, Jerzy Pogorzađek,
Artur Mazur, Janusz Stecko, Piotr Róľaēski,
Józef Gawor

Opracowanie technologii wytwarzania
katod do nanoszenia warstw metodą
rozpylania magnetronowego na
wielkoformatowe powierzchnie
Opracowano technologiú wytwarzania katod (targetów)
ze stopów Ni-Cr dla przemysđu szklarskiego. Technologiú
oparto o proces wytapiania w próľniowym piecu indukcyjnym w póđprzemysđowej linii technologicznej wytapiania
i walcowania LPS zainstalowanej w Instytucie Metalurgii
Ľelaza. Technologia ta umoľliwiđa wykonanie prototypowych katod Ni-Cr, dla potrzeb jonowego nakđadania cienkich warstw metalicznych i tlenkowych na szkđo w urzædzenia magnetronowym. Wykonane katody przekazano do
Þrmy D.A. GLASS, z przeznaczeniem do dalszych badaē
w warunkach przemysđowych.

Development of technology for manufacturing
cathodes for applying coatings onto large-size
surfaces by magnetron spraying method
The technology for manufacturing Ni-Cr alloy cathodes
(targets) for the glazing industry was developed. The technology is based on melting in vacuum induction furnace at
the semi-industrial melting and rolling LPS line installed
in the Instytut Metalurgii Ľelaza. This technology has allowed manufacturing the prototypes of Ni-Cr cathodes for
the needs of ionic application of thin metallic and oxide
coatings on glass using the magnetron. The cathodes were
supplied to D.A. GLASS for further tests under industrial
conditions.

Wprowadzenie
Rozwój techniki a takľe odbiorcy stawiajæ coraz
wyľsze wymagania przed zakđadami produkujæcymi szkđo pđaskie. Duľa czúħè obecnie produkowanego
szkđa jest sprzedawana koēcowym odbiorcom w formie
wysoko przetworzonej. Przetwórstwo szkđa pđaskiego
polega gđównie na modyÞkacjach powierzchni poprzez
nađoľenie warstw o specyÞcznych wđaħciwoħciach lub
modyÞkacjú powierzchni prowadzæcæ do uzyskania
okreħlonych wđaħciwoħci. Do otrzymywania powđok
o gruboħciach od 5 nm do 240 nm moľna stosowaè róľne techniki, jednak najefektywniejszæ jest magnetronowe rozpylanie jonowe z odpowiednich katod bazujæcych na precyzyjnie dobranych kompozycjach stopów
metali o odpowiednio dobranym skđadzie chemicznym,
strukturze fazowej, czystoħci metalurgicznej i mikrostrukturze. Dla magnetronowych urzædzeē rozpylajæcych, wybijanie atomów (rozpylanie materiađu katody)
jest najwaľniejszym zjawiskiem wykorzystywanym do
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osadzania materiađu na powierzchni podđoľa np. szyb
wielkoformatowych. Do tego celu stosowane sæ róľne
powđoki metaliczne nakđadane z katody o zróľnicowanym skđadzie chemicznym W zaleľnoħci od rodzaju katody otrzymuje siú szyby o róľnym zabarwieniu oraz
przeznaczeniu np. antyreßeksyjne, reßeksyjne, powđoki przewodzæce præd elektryczny i inne.
Z aplikacyjnego punktu widzenia zastosowanie Nano-technologii magnetronowej PVD – w nanoszeniu
„cienkich warstw” na powierzchnie szkđa zwiúksza jego
wđaħciwoħci uľytkowe stosowane w optyce – Þltry, budowie monitorów antyreßeksyjnych, elektrogrzewczych
szyb w ħrodkach komunikacji i lotnictwie, w panelach
PV i kolektorach sđonecznych do produkcji energii odnawialnej i wielu innych zastosowaē.
Ideæ pracy byđo przeprowadzenie badaē nad wstúpnæ
technologiæ wytwarzania katod (targetów) dla potrzeb
przemysđu szklarskiego do wytwarzania powđok o gruboħciach nanometrycznych na szkle. Technologiú wytworzenia stopów oparto o proces wytapiania w próľniowym piecu indukcyjnym VSG 100, który stwarza
korzystne warunki dla uzyskania wymaganego skđadu
chemicznego, jak równieľ wymaganej duľej czystoħci
stopu.
Celem niniejszej pracy jest opracowanie technologii
wytapiania i odlewania stopów NiCr przeznaczonych
na katody, w próľniowym piecu indukcyjnym oraz
okreħlenie parametrów przerobu plastycznego.
Zakres i metodyka badaē
Zakres pracy obejmowađ:
– opracowanie technologii wytapiania i odlewania stopu NiCr o zróľnicowanym skđadzie chemicznym,
– okreħlenie zakresu temperatur przemian fazowych
oraz efektu energetycznego metodæ analizy termicznej,
– badania symulacyjne przeróbki plastycznej z wykorzystaniem symulatora procesów metalurgicznych
Gleeble,
– wykonanie wytopów badawczych wytypowanych stopów i odlanie ich do wlewnic o zróľnicowanej geometrii,
– badania stopnia czystoħci metalurgicznej, w tym:
iloħè i rodzaj wtræceē, zawartoħè gazów,
– przeprowadzenie symulacji przebiegu krzepniúcia
wytypowanych stopów metali,
– okreħlenie wđaħciwoħci termoÞzycznych stopów,
– testy katod na przemysđowym urzædzeniu magnetronowym i okreħlenie ich podatnoħci na jonowe rozpylanie w zaleľnoħci od stopnia przerobu wlewków.
Wyniki badaē
Opracowana technologia obejmowađa wykonanie
wytopów doħwiadczalnych stopu niklowo-chromowego o zróľnicowanych zawartoħciach Ni i Cr, typu:
Ni90Cr10, Ni85Cr15, Ni80Cr20, Ni75Cr25, Ni60Cr40.
W ramach pracy wykonano w próľniowym piecu indukcyjnym 9 wytopów doħwiadczalnych o masie 26 i 50 kg
o wymaganych skđadach chemicznych. Do wytopów zastosowano wsad w postaci czystych metali i odpowiedniej postaci Þzycznej. Proces raÞnacji i odgazowania
prowadzono przy próľni w zakresie 10-3 mbara, w czasie niezbúdnym do cađkowitego uspokojenia kæpieli
i uzyskania wymaganej czystoħci stopu. Odlewanie
(spust) stali prowadzono przez nagrzanæ kadļ poħredniæ, do trzech rodzajów wlewnic ľeliwnych, zbieľnych
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ku dođowi, o przekroju prostokætnym i kwadratowym
i zróľnicowanych wymiarach. Wykonane wytopy charakteryzowađy siú wysokæ czystoħciæ metalurgicznæ
wyraľonæ bardzo mađæ zawartoħciæ domieszek, a mianowicie: zawartoħciæ siarki, wynoszæcæ 0,001% i poniľej, zawartoħciæ fosforu na poziomie 0,005%, zawartoħciæ manganu poniľej 0,05%, krzemu w granicach
0,04÷0,05% i zawartoħciæ azotu na poziomie 4÷23 ppm.
Zawartoħè ľelaza w poszczególnych wytopach byđa na
poziomie 0,20% i poniľej.
Przeprowadzone badania symulacyjne, przy uľyciu
komputerowego programu termochemicznego Fact
Stage 6.3 oraz programu termoÞzycznego IMat Pro
umoľliwiđy wyznaczenie przebiegu procesu krzepniúcia oraz zmiany poszczególnych parametrów stopu
w funkcji temperatury. Wyniki komputerowej symulacji wykorzystane zostađy do opracowania zađoľeē przebiegu procesu technologicznego w próľniowym piecu
indukcyjnym, miúdzy innymi w zakresie wyznaczenia
temperatur likwidusu i solidusu stopu 80Ni20Cr. Na
podstawie zmian gústoħci stopu wnioskowaè moľna
o wystúpujæcym zjawisku skurczu metalu we wlewnicy, co ma istotne znaczenie przy projektowaniu nadlewu wlewka. Obliczona wartoħè skurczu objútoħciowego
w stanie ciekđym w zakresie temperatur 1500÷1423°C
wynosi 1,3% natomiast w zakresie temperatur likwidusu i solidusu skurcz stopu 80Ni20Cr wynosi 3,2%.
Na tej podstawie zaprojektowano wielkoħè nadlewu
wlewka, które zapewniđa wđaħciwæ lokalizacjú jamy
skurczowej.
W ramach badaē zrealizowanych z wykorzystaniem
symulatora Gleeble 3800 przeprowadzono próby ħciskania próbek osiowosymetrycznych o wymiarach
I10 × 12 mm, pobranych zarówno z gđowy jak i stopy
wlewka. Wyznaczono krzywe pđyniúcia dla róľnych
temperatur odksztađcenia (temperatura nagrzewania:
1000÷1200°C lub 900÷1150°C). W oparciu o wyniki
tych badaē zalecono parametry walcowania kilkuetapowego z temperatury 1200÷900°C, z dogrzewaniem
miúdzyoperacyjnym.
Kryterium oceny jakoħci wlewków byđ stan jego powierzchni i pođoľenie jamy skurczowej w nadlewie
wlewka. Wlewki charakteryzowađy siú zróľnicowanæ
jakoħciæ powierzchni natomiast jama skurczowa we
wszystkich wlewkach zlokalizowana byđa w nadlewie
wlewka.
Najlepszæ jakoħciæ powierzchni (znikoma ospowatoħè
i brak powierzchniowych púkniúè) charakteryzowađy siú
wlewki odlane do wlewnicy pđaskiej 60×160×865 mm,
z wytopu S 363 (80Ni10Cr) i S 362 (80Ni20Cr), z których wykonano pđaskowniki o wymiarach:
– pđaskownik S 362: gruboħè – 13,4 mm, szerokoħè –
130 mm, dđugoħè – 1600 mm,
– pđaskownik S 363: gruboħè – 10,7 mm, szerokoħè –
170 mm, dđugoħè – 1600 mm.
Badania wtræceē niemetalicznych wystúpujæcych
w stopie Ni-Cr wykonano na próbkach pobranych w obszarze przypowierzchniowym i ħrodkowym wlewka.
Stwierdzono, ľe w stopie wystúpuje niewielka iloħè bardzo drobnych wtræceē o ksztađcie globularnym poniľej
5 zm i stanowiæ one wúgliki chromu Cr7C3 lub Cr23C6
oraz tlenki Al2O3Cr2O3.
Przeprowadzone badania makro- i mikrostruktury
wlewka kwadratowego o wymiarach 125/135×690 mm
oraz pđaskiego o wymiarach 60×160×865 mm pozwalajæ na stwierdzenie, ľe komórkowa struktura krzep-
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niúcia odróľnia wlewek pđaski od kwadratowego, który
krzepnie dendrytycznie, co zwiæzane jest ze zróľnicowaniem przechđodzenia stúľeniowego w obu wlewkach.
Do walcowania pđaskowników o gruboħci poniľej 12
mm ze stopu NiCr zalecono stosowanie wlewnic pđaskich o wymiarach 60×160×865 mm, poniewaľ stopieē
przerobu ho/h1 jest powyľej 4, co zapewnia dostatecznæ
jakoħè struktury pđaskownika przeznaczonego do jonowego rozpylania.
Wnioski
W ramach niniejszej pracy, przeprowadzono badania laboratoryjne nad technologiæ wytwarzania katod
(targetów) dla potrzeb przemysđu szklarskiego do metalicznych i tlenkowych powđok o gruboħciach nanometrycznych.
Opracowano technologiú i wykonano w próľniowym
piecu indukcyjnym 9 wytopów doħwiadczalnych o masie 26 i 50 kg, nowych gatunków stopów Ni-Cr o wytypowanych skđadach chemicznych i mađej zawartoħciach
zawartoħci domieszek szkodliwych. Przeprowadzono
badania makro- i mikrostruktury odlanych wlewków
oraz badania czystoħci metalurgicznej wytworzonych
stopów.
Przeprowadzone badania symulacyjne przy uľyciu
komputerowego programu termochemicznego Fact
Stage 6.3 oraz programu IMat Pro umoľliwiđy wyznaczenie przebiegu procesu krzepniúcia oraz zmiany
poszczególnych parametrów stopu w funkcji temperatury. Wyniki komputerowej symulacji wykorzystane zostađy do opracowania zađoľeē przebiegu procesu
technologicznego w próľniowym piecu indukcyjnym
w zakresie wyznaczenia temperatur likwidusu i solidusu oraz skurczu objútoħciowego we wlewnicy stopu
80Ni20Cr. W oparciu o wyniki badaē symulacyjnych
przeróbki plastycznej z wykorzystaniem symulatora
Gleeble, zalecono parametry walcowania kilkuetapowego z temperatury 1200÷900°C, z dogrzewaniem miúdzyoperacyjnym.
Opracowana technologia wytwarzania katod Ni-Cr
umoľliwiđa wykonanie prototypowych katod dla potrzeb jonowego rozpylania w urzædzenia magnetronowym. Wykonane katody przekazano do Firmy Daglass,
z przeznaczeniem do dalszych badaē w warunkach
przemysđowych.
W oparciu o zdobytæ w ramach pracy wiedzú, opracowano wniosek na przyszđy projekt badawczy w zakresie
„Budowy Targetów” dla „Nano Struktur Powierzchniowych”. Wytwarzaniem katod z róľnych stopów zainteresowana jest Firma Daglass, dla potrzeb technologii
nanoszenia cienkich warstw metalicznych i tlenkowych
w wysokiej próľni, realizowanej na przemysđowej linii
magnetronowej.
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Urszula Galisz, Lech Bulkowski, Jerzy Pogorzađek,
Bogdan Zdonek, Artur Mazur

Badania nad technologią wytapiania
staliwa i stali austenitycznej,
wysokoazotowej w linii LPS, z
przeznaczeniem na blach wysokiej jakoĞci
dla potrzeb budowy jednostek nawodnych
Przeprowadzono wstúpne badania moľliwoħci wytwarzania stali austenitycznej z azotem i mikrododatkami, przeznaczonej na elementy konstrukcji statków. Wykorzystano
póđprzemysđowæ liniú technologicznæ wytapiania i walcowania LPS zainstalowanæ w IMĽ. Opracowano zađoľenia
do technologii przemysđowej wytwarzania tej stali oraz
rozwaľono moľliwoħci i warunki techniczno-technologiczne wytapiania stali na blachy okrútowe w krajowym hutnictwie. Okreħlono wstúpne wytyczne technologiczne wykonania doħwiadczalnego wytopu stali odpornej na korozjú
w gatunku 00H21AN16G5M4Nb z zastosowaniem linii
technologicznej w Stalowni Huty Stali Jakoħciowych S.A.

Investigations on technology for melting cast steel
and high-nitrogen austenitic steel using LPS line,
intended for high-quality plates for the needs of
construction of surface vessels
The preliminary investigations on the possibility to manufacture austenitic steel with nitrogen and micro-additives
for ship structure elements were carried out. The semiindustrial technological melting and rolling LPS line, installed at the Institute for Ferrous Metallurgy, was used.
The assumptions for industrial technology for manufacturing this kind of steel were developed and possibilities as
well as technical and process conditions for melting steel
for ship plates by the domestic steel making industry were
considered. The preliminary process guidelines for making
the experimental melt of corrosion-resistant 00H21AN16G5M4Nb steel using the process line at Stalownia Huty Stali
Jakoħciowych S.A. were determined.

Wprowadzenie
W czasie projektowania i budowy kadđubów okrútów
na potrzeby marynarki wojennej szczególny nacisk kđadzie siú na ograniczenie do minimum wykrywalnoħci
jednostek nawodnych. Badania nad demagnetyzacjæ
okrútów zwróciđy uwagú na skđadowe elektryczne i zaburzenia pól magnetycznych jednostek zbudowanych
ze stali. Spowodowađo to znaczny wzrost zainteresowania materiađami o wđaħciwoħciach niemagnetycznych
tzw. tworzyw amagnetycznych. Obecnie wykorzystywane sæ dwa typy takich materiađów konstrukcyjnych
tj. tworzywa sztuczne (kompozyty, laminaty) oraz stale
o strukturze austenitycznej. Opracowanie techno-

logii produkcji blach ze stali austenitycznych na
potrzeby budowy jednostek nawodnych wymaga
przeprowadzenia wstúpnych badaē w skali laboratoryjnej w celu rozpoznania problemów wynikajæcych z prowadzenia prób przemysđowych.
Do badaē wytypowano gatunek stali 00H21
AN16G5M4Nb, którego skđad chemiczny ustalono
w oparciu o uzgodnienia z Akademiæ Marynarki Wojennej oraz Stoczniæ Marynarki Wojennej w Gdyni.
W stali austenitycznej búdæcej przedmiotem niniejszej pracy oprócz wymagaē odnoszæcych siú do podstawowego skđadu chemicznego, wystúpujæ dodatkowe
uwarunkowania, dotyczæce miúdzy innymi ograniczeē
w zawartoħci domieszek szkodliwych, jak równieľ ich
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regulowanej zawartoħci w stali, wynikajæce z potrzeby speđnienia wysokich wymagaē wđaħciwoħci technologicznych stali. Dotyczy to gđównie zawartoħci siarki
i tlenu oraz wysokiego stopnia czystoħci stali, jak równieľ podwyľszonej zawartoħci azotu – dla poprawy wđaħciwoħci mechanicznych. Uwarunkowania te, stwarzajæ jednak istotne bariery ograniczajæce moľliwoħci wytwarzania tej stali. W wymaganiach skđadu chemicznego okreħlonych przez przyszđego jej odbiorcú, tj. Stoczni
Marynarki Wojennej w Gdyni, zađoľono podwyľszonæ
zawartoħè azotu w stali do poziomu okođo 0,34%. Jest
to wartoħè bardzo duľa bioræc pod uwagú ograniczonæ
rozpuszczalnoħè azotu w stali i ograniczone moľliwoħci
jego wprowadzania do stali w procesie technologicznym
jej wytwarzania.
Celem niniejszej pracy byđo przeprowadzenie wstúpnych badaē nad moľliwoħciæ wytwarzania stali austenitycznej z azotem i mikrododatkami, przeznaczonej
na elementy do budowy statków, w oparciu o póđprzemysđowæ liniú technologicznæ wytapiania i walcowania
LPS, zainstalowanæ w IMĽ.
Technologiú wytworzenia stali badawczych oparto
o proces wytapiania w próľniowym piecu indukcyjnym VSG 100, który stwarza korzystne warunki dla
uzyskania wymaganego skđadu chemicznego, wæskich
przedziađów w zawartoħciach poszczególnych pierwiastków, moľliwoħci odwúglania stali, jak równieľ
wymaganej duľej czystoħci stali.
Przeprowadzone badania obejmowađy okreħlenie
przyswajalnoħci azotu w stali austenitycznej wprowadzanego do kæpieli metalowej z róľnymi dodatkami,
jak równieľ w postaci azotu gazowego oraz wykonanie
wytopów badawczych w próľniowych piecach indukcyjnych VIM 30 i VSG 100S, z przeznaczeniem wlewków
do dalszego przerobu plastycznego w linii LPS.
Zakres i metodyka badaē
Zakres pracy obejmowađ:
– opracowanie uwarunkowaē w technologii wytwarzania stali austenitycznej z azotem,
– opracowanie technologii wytapiania i odlewania
stali austenitycznej z azotem w gatunku 00H21
AN16G5M4Nb w próľniowym piecu indukcyjnym,
– opracowanie technologii odwúglania stali, zapewniajæcej otrzymanie bardzo niskiej zawartoħci wúgla
w stali do poziomu poniľej 0,03%,
– wykonanie wytopów badawczych stali austenitycznej
z zastosowaniem róľnych sposobów wprowadzania
dodatków azotonoħnych,
– okreħlenie uzysków azotu z róľnych technologii jego
wprowadzania do stali,
– przeprowadzenie badaē na symulatorze Gleeble

3800 dla okreħlenia wđaħciwoħci mechanicznych
stali, okreħlenia oporu plastycznego oraz zdeÞniowanie podstawowych parametrów procesu
walcowania blach,
Wyniki badaē
Opracowana technologia wytapiania i raÞnacji stali
austenitycznej w gat. 00H21AN16G5M4Nb z azotem
o okreħlonym skđadzie chemicznym, w laboratoryjnym
próľniowym piecu indukcyjnym umoľliwiđa wykonanie
wlewków o skđadach chemicznych zgodnych z wymaganiami, o dobrej jakoħci powierzchni oraz duľej czystoħci
metalurgicznej.
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Zastosowanie technologii gđúbokiego odwúglania
w próľni, z zastosowaniem czystych dodatków stopowych (Mn, Cr i Si) pozwoliđo na otrzymanie wymaganych bardzo niskich zawartoħci wúgla w stali, na poziomie 0,017÷0,019%. Zawartoħci azotu w stali ksztađtowađy siú w granicach 3100÷4800 ppm, speđniajæc
wymagania producenta okrútów.
Z analizy uzysków azotu z dodatków stopowych moľna stwierdziè, ľe korzystniejszym dodatkiem azotonoħnym jest ľelazomangan azotowany w porównaniu do
ľelazochromu azotowanego. Najwyľszy uzysk azotu
i dodatkowe naazotowanie kæpieli otrzymano w wytopach laboratoryjnych, w których proces metalurgiczny
prowadzono w atmosferze azotu gazowego. Uzyskane
wyniki ħwiadczæ o tym, ľe prowadzenie procesu metalurgicznego w atmosferze azotowej w komorze pieca
umoľliwia naazotowanie kæpieli do wysokich zawartoħci azotu i wydaje siú metodæ optymalnæ do wytwarzania stali austenitycznych z azotem. Iloħè azotu zaabsorbowana przez kæpiel metalowæ jest wyľsza przy
wyľszym ciħnieniu azotu nad kæpielæ.
Badania plastometryczne z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800, miađy na celu wyznaczenie krzywych
naprúľenie-odksztađcenie w ustalonych warunkach
odksztađcenia (temperatura, prúdkoħè odksztađcenia).
Wyniki tych badaē pokazađy, ľe badana stal wykazuje
silnæ wraľliwoħè na prúdkoħè odksztađcenia, zwđaszcza
podczas odksztađcenia przy temperaturach powyľej
900ºC. Ksztađty krzywych naprúľenie – odksztađcenie
wskazujæ ponadto, ľe prúdkoħè odksztađcenia moľe
mieè duľy wpđyw na charakter zmian zachodzæcych
w jej strukturze. Badana stal wykazuje równieľ silnæ
zaleľnoħè naprúľenia uplastyczniajæcego od temperatury. Obniľenie temperatury odksztađcenia z 1200 do
900ºC powoduje okođo 3-krotne zwiúkszenie naprúľenia
uplastyczniajæcego. Próby wielokrotnego odksztađcenia
pokazađy, ľe proces rekrystalizacji statycznej w badanej stali zachodzi wolno. W wyniku tego, sekwencyjne
odksztađcenie tej stali powodowaè búdzie duľy wzrost
oporu plastycznego.
Na podstawie przeprowadzonych badaē zalecono
optymalny zakres temperatur walcowania badanej
stali w przedziale 1200÷1100ºC. Nastúpnie, po walcowaniu stal naleľy bardzo wolno chđodziè lub poddaè
zabiegowi przesycania.
W oparciu o wyniki badaē laboratoryjnych opracowano zađoľenia do technologii przemysđowej wytwarzania
stali austenitycznej z azotem i mikrododatkami, przeznaczonej na elementy do budowy okrútów. Bioræc pod
uwagú uwarunkowania i ograniczenia dotyczæce stali
austenitycznej z azotem, decydujæce w gđównej mierze
o stopniu trudnoħci technologicznej jej wytwarzania,
jak równieľ moľliwoħci krajowego hutnictwa, wytypowano jako jedynæ stalowniú wyposaľonæ w odpowiedniæ liniú technologicznæ do wytapiania stali odpornej
na korozjú - Hutú Stali Jakoħciowej w Stalowej Woli.
Wyposaľenie tej stalowni umoľliwia przeprowadzenie
nastúpujæcych procesów technologicznych niezbúdnych
do wytwarzania tych stali, a mianowicie: roztapianie
wsadu stalowego oraz dodatków stopowych w piecu
đukowym o masie wytopu 45 ton, gđúbokie odwúglenie
stali w warunkach obniľonego ciħnienia i uzupeđnienie
skđadu chemicznego w urzædzeniu VOD, oraz odlewanie stali na đukowym urzædzeniu COS, z zastrzeľeniem, ľe urzædzenie VOD powinno zostaè doposaľone
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w ukđad do sterowania i kontroli procesu odwúglania
stali w próľni.
Opracowano równieľ wstúpne wytyczne technologiczne do wykonania doħwiadczalnego wytopu stali
odpornej na korozjú w gatunku 00H21AN16G5M4Nb,
z zastosowaniem linii technologicznej w Stalowni Huty
Stali Jakoħciowych S.A.
Dla celów opracowania technologii walcowania
wlewków doħwiadczalnych, przeprowadzono badania
symulacyjne procesu walcowania, z których wynika,
ľe optymalnym zakresem temperatur walcowania badanej stali jest przedziađ 1200÷1100ºC. Nastúpnie, po
walcowaniu stal naleľy bardzo wolno chđodziè lub poddaè zabiegowi przesycania.
Wnioski
W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania
laboratoryjne nad wytapianiem i odlewaniem w próľniowym piecu indukcyjnym, stali austenitycznej z azotem i mikrododatkami, przeznaczonej na elementy do
budowy okrútów. Przeprowadzono równieľ badania
symulacyjne procesu walcowania, z których wynika,
ľe optymalnym zakresem temperatur walcowania badanej stali jest przedziađ 1200÷1100ºC. Nastúpnie, po
walcowaniu stal naleľy bardzo wolno chđodziè lub poddaè zabiegowi przesycania.
W oparciu o wyniki badaē laboratoryjnych, opracowano zađoľenia do technologii przemysđowej wytwarzania
tej stali oraz okreħlono moľliwoħci i warunki techniczno-technologiczne wytapiania stali na blachy okrútowe
w krajowym hutnictwie. Opracowano równieľ wstúpne wytyczne technologiczne do wykonania doħwiadczalnego wytopu stali odpornej na korozjú w gatunku
00H21AN16G5M4Nb, z zastosowaniem linii technologicznej w Stalowni Huty Stali Jakoħciowych S.A.
Wyniki pracy mogæ zostaè wykorzystane w realizacji
projektu badawczego w zakresie budowy jednostek nawodnych, którego uruchomieniem jest zainteresowana
Akademia Marynarki Wojennej wspólnie ze Stoczniæ
Marynarki Wojennej w Gdyni, z udziađem IMĽ. Aktualnie prowadzone sæ w tym zakresie uzgodnienia.
Ostateczne podjúcie decyzji w sprawie uruchomienia
projektu badawczego nastæpi po okreħleniu moľliwoħci
produkcyjnych stali na blachy okrútowe, w krajowym
hutnictwie oraz stanowiska przyszđego jej odbiorcy, tj.
Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.

ZoÞa Kania, Hanna Krztoē,
Krzysztof Radwaēski

Rozwój metod dyfrakcji rentgenowskiej
w zastosowaniu do badaĔ stali
Opracowano metodykú badaē zawartoħci austenitu
szczætkowego, wyznaczania gústoħci dyslokacji oraz pomiaru parametrów sieci skđadników mikrostruktury w stalach
bainitycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod dyfrakcji rentgenowskiej. Do iloħciowej oceny udziađu austenitu szczætkowego, wykorzystano technikú mikrodyfrakcji
rentgenowskiej oraz w celach porównawczych technikú
EBSD w elektronowym mikroskopie skaningowym. Stwierdzono, ľe mikrodyfrakcja umoľliwia rejestrowanie lokalnych zmian w zawartoħci austenitu szczætkowego.
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szerokoħci linii dyfrakcyjnych. Do analizy przyjúto liniú dyfrakcyjnæ ľelaza Į-Fe o wskaļnikach [220]. Jako
wzorzec wykorzystano proszek czystego Į-Fe. Wartoħè
szerokoħci pođówkowej linii [220] wyznaczono za pomocæ programu High Score Plus, wykorzystujæc funkcjú
Pearson VII. Gústoħè dyslokacji obliczono wykorzystujæc wzór:

Development of X-ray diffraction methods
in application for testing steels
The methodologies for testing the content of retained
austenite, determination of dislocation density and measurement of parameters of the network of microstructure
components in bainitic steels using modern X-ray diffraction methods were developed. For quantitative assessment
of the content of retained austenite the X-ray micro-diffraction technique was used and for comparative purposes – the
EBSD technique in scanning electron microscope. It has
been found that micro-diffraction allows local changes including, but not limited to, the content of retained austenite
to be recorded, which is a very important parameter that
determines strength properties of the material.

U = AE

2

(1)

gdzie:
U – gústoħè dyslokacji,
A – wspóđczynnik zaleľny od wđaħciwoħci sprúľystych
materiađu, dla materiađów o strukturze regular16
nej A | 2  10 ,
E – poszerzenie rzeczywiste linii dyfrakcyjnej.
Do wyznaczenia zawartoħci austenitu szczætkowego
zastosowano metodú Averbacha & Cohena. W metodzie
tej do obliczeē wykorzystuje siú natúľenie cađkowite
poszczególnych linii dyfrakcyjnych, a nie cađy dyfraktogram, jak np. w przypadku metody Rietvelda. Udziađ
objútoħciowy wyznacza siú z nastúpujæcego wzoru:

Wprowadzenie
Stale bainitczne umoľliwiajæ osiæganie bardzo wysokiej wytrzymađoħci i ciægliwoħci w pođæczeniu z interesujæcymi wđaħciwoħciami uľytkowymi, co sprawia, ľe
cieszæ siú one w ostatnich latach coraz wiúkszym zainteresowaniem. Cechy te sprawiđy, ľe stale te znalazđy
zastosowanie miúdzy innymi w przemyħle motoryzacyjnym, i w produkcji blach stosowanych w konstrukcjach
maszyn. Bardzo waľnym parametrem odgrywajæcæ
istotnæ rolú w ksztađtowaniu wđaħciwoħci mechanicznych jest zawartoħè austenitu szczætkowego. Wpđyw na
wđaħciwoħci ma zarówno jego morfologia jak i wielkoħè
ziaren oraz zawartoħè wúgla. Drugim czynnikiem wpđywajæcym na wđaħciwoħci jest wystúpowanie w strukturze dyslokacji.
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n
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I – natúľenie cađkowite,
R – natúľenie teoretyczne,
n – kolejna linia dyfrakcyjna
Do badaē orientacji ziaren oraz tekstury lokalnej wykorzystano metodú EBSD (Electron Backscatter Diffraction). Metoda ta pozwala na okreħlenie orientacji
krystalograÞcznej poszczególnych ziaren i dezorientacji
miúdzy nimi, rodzaju granicy ziaren oraz tekstury analizowanego obszaru próbki. Próbki do badaē poddano
szlifowaniu, a nastúpnie wytrawiono elektrolitycznie.

Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađ do badaē stanowiđy trzy próbki stali bainitycznej, róľniæce siú miúdzy sobæ skđadem chemicznym
podanym w tabeli 1.
W celu wyznaczenia zawartoħci austenitu szczætkowego oraz gústoħci dyslokacji zastosowano mikrodyfrakcjú rentgenowskæ. Zastosowanie techniki mikrodyfrakcji rentgenowskiej pozwala na analizú obszarów
2
o powierzchni mniejszej niľ 1 mm . Badania wykonano
stosujæc promieniowanie KĮ Fe w konÞguracji z detektorem Pixcel. Pomiary wykonano w zakresie kætowym
53y115q 2ș.
Do wyznaczania parametru komórki elementarnej
zastosowano metodú Rietvelda. Polega ona na numerycznym dopasowaniu teoretycznego proÞlu dyfraktogramu do proÞlu dyfraktogramu eksperymentalnego w
pewnym zakresie kætów, w oparciu o startowy model
struktury faz skđadowych badanego preparatu. Celem
jest znalezienie najlepszego matematycznego modelu
opisujæcego dyfraktogram. Poszukiwanie takiego modelu jest realizowane za pomocæ metody najmniejszych
kwadratów. Parametr sieciowy austenitu wyznaczono
za pomocæ programu FullProf.
W celu wyznaczenia gústoħci dyslokacji, wykorzystano metodú aproksymacji, bazujæcæ na pomiarze

Wyniki i ich dyskusja
Zawartoħci
austenitu
szczætkowego,
uzyskane dla trzech technik badawczych przedstawiono
w tabeli 2. Zaobserwowano róľnice, w kaľdej z trzech
próbek. Zwiæzane jest to z niejednorodnoħciæ materiađu,
a tym samym ze zróľnicowanæ zawartoħciæ austenitu
szczætkowego w róľnych obszarach próbki. W przypadku próbki S365, tak duľa róľnica w zawartoħè zwiæzana jest z wystúpowaniem lokalnie w analizowanym
obszarze pewnego uprzywilejowanego zorientowania
ziaren austenitu. Ħwiadczyè o tym moľe brak wystúpowania na dyfraktogramie rentgenowskim, uzyskanym
technikæ mikrodyfrakcji linii dyfrakcyjnych austenitu
o wskaļnikach [111] oraz [220], przy jednoczesnym zarejestrowaniu linii [200] o bardzo duľym natúľeniu.
Porównujæc wyniki EBSD z wartoħciami wyznaczonymi za pomocæ mikrodyfrakcji moľna zaobserwowaè
w dwóch przypadkach – próbka S366 oraz próbka S368
nieznaczne rozbieľnoħci w granicy do kilku procent.
Duľa róľnica wystæpiđa natomiast w przypadku prób-

Tabela 1. Skđad chemiczny badanych próbek podany w % mas.
Table 1. Chemical composition of tested samples, in wt%
Oznaczenie próbek

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

N

S 365

0,29

0,40

1,30

0,01

0,01

1,04

0,10

0,32

0,005

S 366

0,27

0,95

1,35

0,01

0,01

1,00

0,10

0,31

0,005

S 368

0,35

0,96

1,56

0,01

0,01

0,63

0,10

0,32

nb
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Tabela 2. Zawartoħè austenitu szczætkowego dla trzech technik badawczych
Table 2. Retained austenite contents for three research techniques
Oznaczenie
próbek
S 365
S 366
S 368

Zawartoħè austenitu
szczætkowego [% obj.] –
wg mikrodyfrakcji

Zawartoħè austenitu
szczætkowego [% obj.] –
wg standardowej techniki
9,9 r 0,7

30,4 r 0,3

13,5 r 0,5

16,8 r 0,9

22,4 r 0,2

29,7 r 0,3

ki S365, co jest prawdopodobnie wynikiem lokalnego
uprzywilejowania orientacji ziaren austenitu.
W tabeli 3 podano wartoħè parametru sieciowego
austenitu dla badanych próbek, natomiast w tabeli 4
przedstawiono wartoħci gústoħci dyslokacji uzyskane
dla badanych stali.
Tabela 3. Parametr sieciowy austenitu
Table 3. Lattice parameter of austenite
Oznaczenie
próbek
S 365
S 366
S 368

Parametr sieciowy austenitu [Å]
3,6081 r 0,0001

3,6043 r 0,0002

3,6074 r 0,0001

Tabela 4. Gústoħci dyslokacji wyznaczone dla badanych
próbek
Table 4. Dislocation densities determined for tested samples
Oznaczenie
próbek

Gústoħè dyslokacji [10

S 365

8,48

S 366

10,94

S 368

15,6

12

2

1/cm ]

Wnioski
Przeprowadzone badania wykazađy, ľe mikrodyfrakcja z bardzo dobrym rezultatem pozwala na rejestrowanie lokalnych zmian m.in. w zawartoħci austenitu
szczætkowego.
Ponadto zastosowanie mikrodyfrakcji pozwala na badanie próbek o bardzo mađych rozmiarach.
Efektem pracy jest równieľ opracowanie metodyki
pomiaru gústoħci dyslokacji wyznaczanej technikami
rentgenowskimi. Zazwyczaj gústoħè dyslokacji wyznaczana jest za pomocæ transmisyjnego mikroskopu elektronowego, jednak w przypadku wystúpowania zbyt
duľej gústoħci dyslokacji jest to niemoľliwe. W zwiæzku
z tym opracowanie metodyki pomiaru gústoħci dyslokacji technikæ rentgenowskæ stanowi bardzo waľny element w badaniach materiađów stalowych.
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Zawartoħè austenitu
szczætkowego [% obj.] –
wg EBSD
10,8
19,6
33,4

Bogdan Zdonek, Agata Sorek, Janusz Stecko,
Patrycja Ostrowska-Popielska, Ireneusz Szypuđa

Identyﬁkacja ĪelazonoĞnych
niezagospodarowanych dotąd produktów
ubocznych krajowego przemysáu
i okreĞlenie sposobu odzysku Īelaza
ZidentyÞkowano niezagospodarowane ľelazonoħne produkty uboczne krajowego przemysđu i okreħlono sposób ich
recyklingu dla odzysku ľelaza. W wyniku przeprowadzonych badaē laboratoryjnych i przemysđowych stwierdzono,
iľ odpadowe materiađy ľelazonoħne zuľywane bezpoħrednio w procesie metalurgicznym wytapiania stali powinny charakteryzowaè siú kawađkowæ postaciæ i dobræ wytrzymađoħciæ. Optymalnym sposobem przygotowania tych
materiađów jest brykietowanie.

Identiﬁcation of iron-bearing side products from
domestic industry that have not been developed so
far and determination of iron recovery method
Undeveloped iron-bearing side products from the domestic industry were identiÞed and method of their recycling
for iron recovery was determined. Based on the laboratory
and industrial tests it was found that waste iron-bearing
materials utilised directly in steel melting process should
be characterised by a lumped form and good strength. The
optimum method for preparation of these materials is briquetting.

Wprowadzenie
Nadchodzæce lata, zgodnie z programem badawczym
UE Horizon 2020 ma przygotowaè warunki zrównowaľonego rozwoju gospodarki. Zasadniczym jego celem
jest recykling praktycznie wszystkich materiađów odpadowych powstajæcych w gospodarce. Zadaniem hutnictwa ľelaza búdzie zagospodarowanie ľelazonoħnych
odpadów i produktów ubocznych powstajæcych w róľnych dziađach gospodarki.
Celem podjútych badaē byđa identyÞkacja wybranych
ľelazonoħnych niezagospodarowanych dotæd produktów ubocznych krajowego przemysđu, okreħlenie sposobu ich recyklingu dla odzysku ľelaza oraz okreħlenie
sposobu ich zagospodarowania w stosowanych obecnie
w skali produkcyjnej lub w fazie badawczej i pilotowej
procesach i instalacjach do recyklingu odpadów.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađ do badaē pochodziđ z niezagospodarowanych ľelazonoħnych odpadów dostúpnych na rynku zđomu stali odpornej na korozjú oraz ze skđadowiska szlamów ze stalowni konwertorowej, z mađæ zawartoħciæ
cynku. Do badaē laboratoryjnych wybrano nastúpujæce
odpady ľelazonoħne:
1. Art. Eco, szlam
2. Pyđ Ni17, pyđ
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3. HAK Cr31, szlam
4. Spiek Cr-Ni-Mo, kawađkowy
5. Szlam konwertorowy
Wykonano analizy odpadów:
– badania skđadu chemicznego,
– analizú termicznæ,
– zestawienie mieszanek samoredukcyjnych oraz wykonanie brykietów,
– próby laboratoryjne oraz przemysđowe wytapiania
stali z zastosowaniem samoredukcyjnych brykietów.
Zawartoħci: Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Si, V
i W oznaczano na urzædzeniu OES, ULTIMA 2 JobinYvon;: C i S oznaczono na urzædzeniu Kulomat 702/SO/
CS; tlen analizowano za pomocæ ekstrakcji wysokotemperaturowej na urzædzeniu TCHEN 600 Leco. Analizú
termicznæ przeprowadzono na stanowisku, w którego
skđad wchodzi analizator termiczny Þrmy NETZSCH
model STA 449 F3 Jupiter i sprzúľony z nim kwadrupolowy spektrometr masowy NETZSCH QMS 403
Aëolos.
Wyniki i ich dyskusja
Uzyski metalu z prób laboratoryjnych wytapiania
stali z zastosowaniem samoredukcyjnych brykietów
(Rys. 1) przedstawiono w tabeli 1.

Rys. 1. Widok rzeczywisty brykietów wykonanych z materiađu odpadowego Hak Cr31
Fig. 1. Real view of briquettes made from waste material
Hak Cr31

Z analizy wartoħci w tabeli 1 wynika, ľe najwiúkszy
uzysk metalu wystúpuje w wytopie z Art. Eco (89%),
a najmniejszy z zastosowaniem brykietów z materiađu
HAK Cr31 (61%). Niski uzysk przy stosowaniu tego
drugiego potwierdza skomplikowane zachowanie siú
tego materiađu w temperaturach od 1300 do 1600°C,
z badaē termograwimetrycznych. Próby przemysđowe
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przeprowadzono w piecu đukowo-oporowym do przetapiania w warunkach redukcyjnych badanych odpadów
ľelazonoħnych oraz w piecu đukowym do przetapiania
wsadu z udziađem znaczæcej iloħci tych materiađów.
Wykonany wytop próbny wykazađ, ľe po wprowadzeniu korekt do technologii topienia, miúdzy innymi
zwiúkszajæc iloħè wapna we wsadzie oraz dobierajæc
odpowiednie iloħci materiađów ľelazo noħnych HAK Cr
31, Art. Eco i spieku CrNiMo moľna w ekonomiczny
sposób recyrkulowaè ich znaczne iloħci w pierwotnej
metalurgii stali.
Wnioski
Wyniki prób laboratoryjnych i przemysđowych zawracania odpadów do procesu metalurgicznego nasuwajæ nastúpujæce wnioski:
1. Materiađy odpadowe zuľywane w procesie wytapiania stali, powinny charakteryzowaè siú kawađkowæ
postaciæ i wytrzymađoħciæ nie powodujæcæ ich przedwczesnego rozpadu podczas đadowania do pieca. Najlepszym do tego sposobem jest brykietowanie tych
materiađów.
2. Szlam konwertorowy z niskæ zawartoħciæ cynku
moľna po wysuszeniu (do zawartoħci wody mniejszej niľ 5%) zmieszaè z reduktorem (koksik) i CaO,
wykonaè „samoredukcyjne” brykiety i zawróciè do
procesu konwertorowego. Udziađ brykietów z technologicznych wzglúdów nie moľe byè wiúszy niľ 10%
masy wytopu.
3. Materiađy odpadowe ľelazonoħne zawierajæce pierwiastki stopowe jak Cr, Ni, Mo i inne (Co, W, Mo)
w postaci szlamów, czy pyđów moľna w postaci brykietów samoredykcjnych bezpoħrednio zawracaè do
procesu metalurgicznego. Udziađ tych materiađów we
wsadzie nie moľe byè jednak wiúkszy niľ okođo 5%
masy wsadu, ze wzglúdu na wnoszone z nimi zanieczyszczenia (fosfor, miedļ, kobalt).
4. Wiúksze iloħci odpadowych materiađów ľelazo noħnych z Cr, Ni, Mo moľna recyrkulowaè w pierwotnej metalurgii stali, przetapiajæc je w piecu đukowym
wraz ze zđomem i odlewajæc przetop we wlewki o znanym skđadzie chemicznym. Odlane wlewki stosowane sæ nastúpnie do wsadu przy wytapianiu stali wysokostopowych. Udziađ tych materiađów we wsadzie
do pieca đukowego moľe dochodziè do 30÷40% masy
wsadu.
Sugerowany sposób wykorzystania wyników

Praca powinna zainteresowaè Þrmy z obszaru skupu
i przerobu zđomu, a przede wszystkim byè wykorzystywana przez Þrmy zajmujæce siú przygotowaniem wsadu podstawowego do pieców stalowniczych do wytapiania stali odpornych na korozjú. Wyniki pracy posđuľæ
równieľ do realizacji projektów badawczo-rozwojowych

Tabela 1. Uzyski metalu z wytopów badawczych z zastosowaniem samoredukcyjnych brykietów z materiađów ľelazo noħnych
Table 1. Metal yields from experimental melts with use of self-reduction briquettes of iron-bearing materials
Nr wytopu

Materiađ

Masa wsadu
kg

Udziađ badanego
materiađu we
wsadzie, %

Masa wlewka
kg

Uzysk metalu
%

266

HAK Cr31

2,3

13

1,40
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267

Pyđ Ni17

2,3

13

1,85

80

268

Szlam konw. suchy

2,3

13

1,60

70

269

ART. ECO (z lepiszczem 5%)

2,3

13

2,05

89
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linii technologicznych zestawiania wsadu podstawowego z udziađem nowych noħników pierwiastków stopowych takich jak: Cr, Ni i Mo, w konsorcjum z przedsiúbiorcæ.
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Uwarunkowania recyklingu drutu
stalowego z zuĪytych opon
samochodowych
Opracowano charakterystyki zđomu drutu stalowego, pochodzæcego z recyklingu zuľytych opon. Wykonano analizy
chemiczne zđomu drutu; opracowano sposób oznaczania
iloħci pozostađoħci gumy na drucie, okreħlono maksymalnæ
dopuszczalnæ zawartoħè gumy w zđomie drutu. Przeprowadzono badania laboratoryjne zagúszczania i topienia
drutu oraz opracowano podstawowe charakterystyki materiađu speđniajæcego wymagania stosowania go w postaci
zđomu w procesach wytapiania stali oraz zaleceē technologicznych do jego optymalnego wykorzystania. Wyniki
badaē pozwoliđy stwierdziè iľ druty z pozostađoħciæ frakcji
niemetalicznej (guma), mniejszæ niľ 5% moľna stosowaè
we wsadzie do pieców stalowniczych. Druty z pozostađoħciæ
niemetalicznæ wiúkszæ niľ 5% masy drutów, moľna stosowaè jako zđom niewsadowy, w ħciħle okreħlonych warunkach. ZmodyÞkowano tablice klasyÞkacji zđomu co moľe
stanowiè cenne narzúdzie pomocne w Þrmach skupujæcych,
przerabiajæcych zđom dla potrzeb stalowni.
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siÞcation tables were modiÞed and they can be a valuable tool useful for companies which purchase and process
scrap for the needs of steelworks.

Wprowadzenie
Podstawowym sposobem zagospodarowania wyeksploatowanych opon samochodowych byđo ich spalanie w piecach cementowni. Jednakľe podczas procesu
spalania do atmosfery wydzielajæ siú duľe iloħci CO2
oraz niebezpieczne dla ħrodowiska zwiæzki chemiczne.
Dlatego teľ coraz wiúcej opon poddaje siú róľnym technologiæ recyklingu, traktujæc oponú jako cenne ļródđo
surowca do produkcji nowych wyrobów. Jednym z podstawowych materiađów uľywanych przy produkcji opon
samochodowych jest drut stalowy tzw. kord.
Zđom drutu stalowego pochodzæcy z recyklingu opon
samochodowych pojawia siú na naszym rynku – skđadowiskach zđomu w postaci luļnej, w coraz wiúkszej
iloħci. Stalowy materiađ uľyty do wytworzenia opony
stanowi od 10 do 25% jej masy [1, 2]. Co roku do zagospodarowania w Polsce zostaje okođo150 000 t opon [3],
wiúc masa zđomu traÞajæcego do skđadnic zđomu i hut
stali dochodzi do okođo 23 000 t/rok zđomu. Obecnoħè
na jego powierzchni pozostađoħci gumy stwarza, przy
wprowadzaniu do stalowniczego pieca niebezpieczeēstwo wystæpienia silnych pđomieni w momencie zađadunku do pieca oraz wysokiej temperatury spalin podczas topienia wsadu. Wywođuje to zagroľenie poľarowe
dla otoczenia oraz ryzyko zniszczenia Þltrów w ukđadzie odpylania spalin.
Celem pracy byđo opracowanie charakterystyki zđomu drutu stalowego wystúpujæcego w drobnej postaci,
pochodzæcego z recyklingu zuľytych opon samochodowych (kruszenie, mielenie itp.) i przystosowanie go do
potrzeb bezpiecznego i ekonomicznego zastosowania
w procesie wytapiania stali, z zamiarem utworzenia
nowego gatunku zđomu.
Materiađ
Materiađ do badaē pozyskano zarówno bezpoħrednio
ze stalowni, bædļ od dostawców zđomu. W tabeli 1 zestawiono rodzaj materiađu oraz jego postaè.
Rysunek 1 przedstawia przykđadowy materiađ do badaē.

Speciﬁcation for steel wire recycling
from used car tyres
The characteristics of steel wire scrap from recycling of
used tyres were developed. Chemical analyses of wire scrap
were carried out, method for determination of the amount
of rubber residue on wire was developed and maximum allowable rubber content in wire scrap was determined. Laboratory tests of wire compaction and melting were carried
out and basic characteristics of material that meets the
requirements for use as a scrap in steel melting processes
as well as technological recommendations for its optimum
utilisation were developed. The test results have allowed to
state that wires on which the remained non-metallic fraction (rubber) is less than 5% can be used as a charge for
steelmaking furnaces. Wires with non-metallic residue of
more than 5% of wire weight can be used as a non-charge
scrap under precisely deÞned conditions. The scrap clas-

Rys. 1. Widok materiađu nr 3 (Firma GRAN-TECH Sp.
z o.o.)
Fig. 1. View of material no. 3 (GRAN-TECH Sp. z o.o.)
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Tabela 1. Materiađy do badaē
Table 1. Test materials
Lp.

Dostawca

Rodzaj materiađu

Postaè

Kord po mđynach

Luļna
Luļna

1

Celsa HO (dostawca)
Materiađ pochodziđ z f-my Drapol Poznaē

2

Cronimet PL Sp. z o.o.

Drut drobnociúty HAK

3

Firma GRAN-TECH Sp. z o.o.

Drut zanieczyszczony

Luļna

4

Gumitex Sp. z o.o. Toszek

Drut po strzúpieniu opon

Luļna

5

Firma SILINGEN Polska Đaziska Górne

Drut w postaci zbrykietowanej

Brykiet*

Rysunki

1

* brykiet o masie 12÷15 kg

Metodyka badaē
Okreħlenie iloħci frakcji niemetalicznej pozostajæcej
na drucie
Okreħlenie iloħci frakcji niemetalicznej pozostajæcej
na drucie stalowym jest warunkiem koniecznym przed
jego recyklingiem w piecach đukowych lub konwertorach. Frakcjú niemetalicznæ pozostajæcæ na drucie stanowi gđównie guma, a niekiedy materiađ wđókienniczy
(kord tekstylny wiskozowy, poliamidowy – nylon, poliestrowy – poliester, a nawet wđókno szklane – Þberglass), który zawiera okođo 80% wúgla [1] oraz siarkú,
tlen, wodór i cynk. Do okreħlenia iloħci tej frakcji na
drucie stosuje siú wiele sposobów: czyszczenie rúczne,
rozpuszczanie, spalanie, piknometriú (wyznaczanie gústoħci rzeczywistej) i pirolizú [1]. W pracy zastosowano
metodú wyznaczania ciúľaru wđaħciwego drutu zawierajæcego pozostađoħci gumy z zastosowaniem cylindra
wypeđnionego wodæ oraz metodú pirolizy.
Nastúpnie okreħlano skđad chemiczny drutów ze
strzúpienia opon samochodowych oraz zbadano zachowanie siú drutów w czasie topienia
Wyniki i ich dyskusja
Przeprowadzono badania pozostađoħci gumy na zgromadzonych próbkach drutów pochodzæcych z przeróbki
zuľytych opon samochodowych za pomocæ trzech róľnych metod (waľenia, pirolizy, topienia). Najlepszym
ze sposobów mierzenia pozostađoħci materiađu niemetalicznego na drucie jest piroliza przy temperaturze
500oC, w atmosferze argonu. Moľna za jej pomocæ
okreħliè w grzewczych piecach laboratoryjnych, w pobranych próbkach drutów, iloħè pozostađoħci. Poziom
zawartoħci pozostađoħci gumy poniľej 5% jest kryterium podstawowym dla tego typu zđomu umoľliwiajæcym stosowanie go w sposób bezpieczny w procesie
wytapiania stali w piecach elektrycznych đukowych
i konwertorach. Druty z wiúkszæ zawartoħciæ pozostađoħci naleľy odrzuciè lub dopuħciè do procesu topienia
z zastosowaniem procedury topienia wsadu z udziađem
strzúpionych zuľytych opon samochodowych stosowanych do procesu nawúglania kæpieli stalowniczej [4].
Wnioski
Bazujæc na materiađach pochodzæcych z recyklingu
i przeróbki zuľytych opon samochodowych oraz na wynikach badaē ich przydatnoħci jako zđomu do procesu
wytapiania stali w piecach đukowych i konwertorach
moľna wysnuè nastúpujæce zalecenia:
1. Druty czyszczone w procesie recyklingu i przeróbki
zuľytych opon samochodowych, z pozostađoħciæ frakcji niemetalicznej (gumy) mniejszæ niľ 5%, moľna
bez problemów stosowaè we wsadzie do pieców đukowych i konwertorów.

2. Druty z pozostađoħciæ niemetalicznæ wiúkszæ niľ 5%
masy drutów, moľna stosowaè jako zđom niewsadowy w ħciħle okreħlonych warunkach đadowania go do
wsadu i topienia (Patent nr 211387).
3. Zaleca siú wprowadziè badane postaci drutu do klasyÞkacji zđomu, w celu zarówno poprawy gospodarki
zđomem drutu z przeróbki zuľytych opon samochodowych w produkcji stali jak i bezpiecznych warunków
stosowania drutu w procesie topienia w piecu đukowym.
4. W „zaleceniach produkcyjnych” zawarto zmodyÞkowane tablice klasyÞkacji zđomu przedstawiajæce
charakterystykú zđomu zwykđego z uwzglúdnieniem
nowych materiađów wraz z ich wđaħciwoħciami Þzycznymi i chemicznymi.
LITERATURA
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Opracowanie dwuwariantowego
technologicznego modelu stalowni
elektrycznej dla informatycznego systemu
ekspertowego
Efektem koēcowym wykonanej pracy badawczej jest
dwuwariantowy technologiczny model stalowni elektrycznej (MSE-1 i MSE-2), na bazie którego moľe zostaè opracowany system ekspertowy (SE) funkcjonujæcy w oparciu
o wyznaczone wskaļniki oceny ħrodowiskowej, ekonomiczno-spođecznej oraz modele wielokryterialne. Model MSE-1
opracowany zostađ w oparciu o aktualnie stosowany schemat technologiczny w polskich stalowniach elektrycznych,
wraz z wartoħciami ekonomiczno-ħrodowiskowymi odpowiadajæcymi poszczególnym procesom czæstkowym tego
schematu. W zwiæzku z tym ľe, przemysđ stalowy podlega
ciægđym ograniczeniom w zakresie ochrony ħrodowiska,
opracowano wariantowy model MSE-2, w którym ujúto
najbardziej zaawansowane rozwiæzania technologiczne,
pod wzglúdem speđnienia zaleceē zawartych w Dokumencie
Referencyjnym BREF, które sæ stosowane w europejskich
i ħwiatowych stalowniach elektrycznych, a nie sæ jeszcze
stosowane w krajowym przemyħle.
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Development of two-variant technological model
of electric steelworks for IT expert system
The Þnal effect of this research paper is two-variant technological model of electric steelworks (MSE-1 and MSE-2)
based on which the expert system (SE) can be developed to
be operated on the basis of determined indices of the environmental and economical and social assessments as well
as multi-criteria models. The MSE-1 model was developed
based on the ßowchart used currently in Polish electric
steelworks, along with economical and environmental values corresponding to individual partial processes in this
chart. As the steel industry is subject to permanent restrictions in the Þeld of environmental protection, the variant
MSE-2 model was developed where the most advanced
technological solutions, with regard to fulÞlment of recommendations contained in BREF Reference Document,
which have been used in the European and world electric
steelworks, but have not been introduced in the domestic
industry yet, were presented.

Wprowadzenie
Zarzædzanie eksploatacjæ urzædzeē hutniczych do
produkcji stali w procesie elektrycznym jest zadaniem
skomplikowanym. Obejmuje szereg zadaē jednostkowych, których wđaħciwa realizacja zapewnia wymaganæ jakoħè wyrobu koēcowego (wlewki COS lub wlewki
klasyczne odlewane do wlewnic). Prowadzenie dziađalnoħci gospodarczej przez hutú wiæľe siú z okreħlonym
wpđywem na ħrodowisko naturalne, dlatego coraz istotniejszym kosztem zakđadów metalurgicznych sæ koszty ekologiczne. Ponadto, przedsiúbiorstwo hutnicze
ponosi koszty zwiæzane ze swoim rozwojem obejmujæce nakđady na badania, innowacje i inwestycje w celu
zmniejszania bezpoħredniego (emisje) oraz poħredniego (zuľycie energii) oddziađywania na ħrodowisko oraz
dostosowywania do Najlepszych Dostúpnych Technik
BAT. Dodatkowo, do kosztów ħrodowiskowych moľna
doliczyè trudny do oszacowania, ale przenoszæcy siú na
dziađalnoħè przedsiúbiorstwa wpđyw spođeczny, skutkujæcy przede wszystkim postrzeganiem zakđadu w otoczeniu lokalnym. Brak jest obecnie metod i narzúdzi
pozwalajæcych na kompleksowæ ocenú efektywnoħci
ħrodowiskowej, ekonomicznej i spođecznej krajowych
stalowni elektrycznych. Dla umoľliwienia prowadzenia takich ocen w praktyce, koniecznym staje siú zastosowanie systemów informatycznych. Systemy te bazujæ na rozbudowanym oprogramowaniu tzw. systemie
ekspertowym (SE), zawierajæcym peđnæ wiedzú o procesach wewnútrznych stalowni, jak i uwarunkowaniach
zewnútrznych (ħrodowiskowych, spođecznych).
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Celem pracy byđo opracowanie dwuwariantowego
technologicznego modelu stalowni elektrycznej (MSE1 i MSE-2), búdæcego podstawæ do opracowania systemu ekspertowego (SE), który búdzie stanowiđ narzúdzie
wspomagajæce dla procesu zarzædzania wspóđczesnej
stalowni elektrycznej, pozwalajæce na przeprowadzenie
zarówno czæstkowej jak i zagregowanej oceny zrównowaľonego jej funkcjonowania pod wzglúdem efektywnoħci ħrodowiskowej, ekonomicznej i spođecznej.
Model MSE-1 opracowany zostađ w oparciu o aktualnie stosowany schemat technologiczny w polskich
stalowniach elektrycznych, wraz z wartoħciami ekonomiczno-ħrodowiskowymi odpowiadajæcymi poszczególnym procesom czæstkowym tego schematu. W celu

zachowania dotychczasowego efektu ekonomicznego
przy dotrzymaniu narzuconych nowych norm ħrodowiskowych, konieczne byđo opracowanie technologicznego
modelu wariantowego – MSE-2, który pozwoli sprostaè
tym wymaganiom. Model ten wzorowano na ħcieľkach
procesów technologicznych i stosowanych rozwiæzaniach „oszczúdnoħciowych” (np. podgrzewanie wsadu
gazami odlotowymi) w najbardziej zaawansowanych,
pod wzglúdem speđnienia zaleceē zawartych w Dokumencie Referencyjnym BREF, europejskich i ħwiatowych stalowniach elektrycznych, a obecnie nie stosowanych w krajowym przemyħle.
Wnioski
W pracy opracowano dwa modele (MSE-1 i MSE-2)
w postaci schematów ħcieľek technologicznych, búdæce
bazæ do opracowania narzúdzi wspomagajæcych proces
zarzædzania, w postaci systemu ekspertowego (SE) dla
wytypowanej elektrostalowni na podstawie przeglædu literatury technicznej, analiz teoretycznych oraz
w oparciu o badania zrealizowane w Instytucie Metalurgii Ľelaza oraz wskaļniki parametrów technologicznych produkcji krajowych i zagranicznych elektrostalowni. Pierwszy model schematu technologicznego
MSE-1 ujmuje istniejæce procesy produkcyjne polskich
elektrostalowni, natomiast drugi model MSE-2 jest
wariantem alternatywnym, w którym zawarto moľliwe
modyÞkacje istniejæcych ħcieľek technologicznych dla
uzyskania zađoľonego efektu ekonomiczno-ħrodowiskowego.
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Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and
Steel Production. Industrial Emission Directive 2010/75/EU,
2013r. s. 419-445
2. Najlepsze dostúpne techniki (BAT) Wytyczne dla produkcji
stali. Stalownie elektryczne z odlewaniem stali. SÞnansowane
ze ħrodków Narodowego Funduszu Ochrony Ħrodowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Ħrodowiska, Praca
zbiorowa pod redakcjæ Mariana Nieslera z Instytutu Metalurgii Ľelaza w Gliwicach przy wspóđpracy Adama Lackowskiego
z Narodowej Fundacji Ochrony Ħrodowiska w Warszawie Ministerstwo Ħrodowiska Warszawa, luty 2005 r., s. 21-26
3. Schliephake H., Born C., Granderath R., Memoli F., Simmons
J.: Heat Recovery or EAF of Georgsmarienhuette. AlSTEch
2010- The Iron and Steel Technology Conference and Exposition, Pittsburgh may 2010, s. 331

Marcin Miczka

Analiza i ocena rynku pracy
Województwa ĝląskiego
Dokonano wstúpnej analizy zjawisk zachodzæcych na regionalnym rynku pracy oraz opracowano modele teoretyczne opisujæce takie zjawiska. Analizy ograniczono do rejonu
Województwa Ħlæskiego. Badania mogæ zostaè rozszerzone
o pozostađe województwa a nawet odniesione do powiatów.
Mogæ byè równieľ pogđúbione o poszczególne dziađy przemysđu lub przedsiúbiorstwa. Ponadto, opracowano koncepcjú projektu badawczego, którego celem ma byè rozwiniúcie
problemów opisanych w pracy.

Analysis and assessment of the labour market
in the Silesia Province
The preliminary analysis of phenomena on the regional
labour market and the development of theoretical models
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to describe such phenomena were carried out. The analyses
were limited to the area of the Silesia Province. The research can be extended to include other provinces and districts in Poland. It can also be increased with individual
industrial sectors or individual enterprises. In addition,
the concept of research project aiming at development of
issues described in this paper was developed.

Wprowadzenie
Zgodnie z obowiæzujæcæ w Unii Europejskiej strategiæ na rzecz inteligentnego i zrównowaľonego rozwoju, sprzyjajæcego wđæczeniu spođecznemu – EUROPA
2020, u jej podstaw leľæ trzy priorytety:
– rozwój inteligentny, czyli rozwój gospodarki opartej
na wiedzy i innowacji,
– rozwój zrównowaľony, czyli wspieranie gospodarki
efektywniej korzystajæcej z zasobów, bardziej przyjaznej ħrodowisku i bardziej konkurencyjnej,
– rozwój sprzyjajæcy wđæczeniu spođecznemu, czyli
wspieranie gospodarki charakteryzujæcej siú wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniajæcej spójnoħè
gospodarczæ, spođecznæ i terytorialnæ.
Te trzy, wzajemnie uzupeđniajæce siú priorytety, dajæ
obraz europejskiej spođecznej gospodarki rynkowej XXI
wieku. Komisja Europejska przedstawiđa równieľ siedem projektów przewodnich: „Unia Innowacji”, „Mđodzieľ w drodze”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie korzystajæca z zasobów”, „Polityka
przemysđowa w erze globalizacji”, „Program na rzecz
nowych umiejútnoħci i zatrudnienia”, „Europejski program walki z ubóstwem”. Gđównymi celami, zaplanowanymi do osiægniúcia w ramach tych projektów sæ
miúdzy innymi:
– poprawa otoczenia biznesu i wspieranie rozwoju silnej i zrównowaľonej bazy przemysđowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach ħwiatowych,
– modernizacja rynków pracy i wzmocnienie pozycji
obywateli poprzez ustawiczny rozwój kwaliÞkacji w
celu zwiúkszenia wspóđczynnika aktywnoħci zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaľy na
rynku pracy, miúdzy innymi dziúki mobilnoħci siđy
roboczej.
Priorytety te znajdæ odbicie w przygotowywanym 8
Programie Ramowym na lata 2014-2020. Powinny one
byè zatem kierunkiem rozwoju badaē prowadzonych
przez Instytut, a których wyniki mogæ byè zastosowane
w róľnego rodzaju przedsiúbiorstwach. Zgodnie z zađoľeniami 7 Programu Ramowego (Seventh Framework
Programme - FP7), zapisanymi w dokumencie Work
Programme 2013. Cooperation. Theme 8: Socio-Economic Sciences and Humanities (European Commission
C(2012) 4536 of July 2012), jednymi z gđównych dziađaē badawczych (activities), doÞnansowywanych przez
instytucje Unii Europejskiej, byđy:
– dziađanie 8.1: Growth, employment and competitiveness in a knowledge society,
– dziađanie 8.2: Combining economic, social and environmental objectives in a European perspective.
Zrealizowany projekt wpisuje siú w ten nurt badaē,
a jego celem byđo dokonanie wstúpnej analizy zjawisk
zachodzæcych na regionalnym rynku pracy oraz opracowanie modeli teoretycznych opisujæcych takie zjawiska. Analizy ograniczono do rejonu Województwa Ħlæskiego. Badanie w przyszđoħci moľe zostaè rozszerzone
o pozostađe województwa i powiaty w Polsce. Moľe byè
równieľ pogđúbione o poszczególne dziađy przemysđu
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lub poszczególne przedsiúbiorstwa. Ponadto, opracowano koncepcjú projektu badawczego, którego celem ma
byè rozwiniúcie problemów opisanych w pracy.
Jako metodú sđuľæcæ do weryÞkacji teorii ekonomicznych z zastosowaniem danych empirycznych zaproponowano ekonometriú, przy czym uznano, ľe szczególnym przedmiotem zainteresowaē powinny byè modele
przedziađami liniowe.
Innæ podstawæ prowadzonych prac jest teoria organizacji przemysđowej. Metody stosowane w tej dziedzinie
wykorzystywane sæ miúdzy innymi przez:
– przedsiúbiorstwa, w celu wyznaczenia cen i wielkoħci produkcji maksymalizujæcych zysk, zrozumienia
i przewidywania reakcji konkurentów na zmiany we
wđasnej strategii, szacowania korzyħci z fuzji i przejúè,
– instytucje rzædowe, w celu szacowania i przewidywania efektów nowej polityki przemysđowej, identyÞkacji praktyk monopolistycznych (ewentualna wspóđpraca z UOKiK),
– instytucje naukowe, w celu zrozumienia zjawiska
konkurencji rynkowej.
Powyľsze problemy mogæ byè przedmiotem wspóđpracy z przedsiúbiorstwami, instytucjami rzædowymi
oraz instytucjami naukowymi. Wyniki pracy mogæ byè
równieľ podstawæ do przygotowania publikacji w renomowanym czasopiħmie z dziedziny ekonomii.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
W ostatnich latach uchylane jest zađoľenie mówiæce o tym, ľe rynek pracy jest rynkiem walrasowskim,
czyli takim, na którym cena pracy (wynagrodzenia)
elastycznie dopasowuje siú do popytu i podaľy, wyznaczajæc punkt równowagi. Wyniki badaē wskazujæ
na to, ľe ani pđaca realna, ani przesuniúcia podaľy nie
sæ elastyczne, a zmiany w podaľy nie odgrywajæ istotnej roli we ßuktuacjach gospodarczych. Pozostaje zatem moľliwoħè wystúpowania niewarlasowskich cech
rynku, odgrywajæcych istotnæ rolú w jego cyklicznym
ksztađtowaniu siú, co wiæľe siú z brakiem równowagi
na rynku pracy, a zatem wystúpowaniem zjawiska bezrobocia.
W wypadku pojawienia siú na rynku bezrobocia,
naturalnæ reakcjæ pracowników jest przyjmowanie niskich pđac, co powinno prowadziè do osiægniúcia równowagi rynkowej. Mechanizm ten moľe byè zakđócony z
nastúpujæcych powodów :
– obniľenie pđac przynosi przedsiúbiorstwom zarówno
koszty jak i korzyħci, co opisuje teoria pđacy wydajnoħciowej,
– obniľenie pđac w przedsiúbiorstwach nie jest moľliwe
na skutek formalnych lub nieformalnych uzgodnieē
z pracownikami, co opisujæ modele kontraktowe,
– obniľenie pđac w przedsiúbiorstwie nie jest akceptowane poniewaľ nowi, niľej pđatni pracownicy, niekoniecznie posiadajæ walory porównywalne z tymi,
którzy juľ sæ zatrudnieni, a to oznacza wystúpowanie heterogenicznoħci (róľnorodnoħci, niejednolitoħci)
pracowników i stanowisk pracy, co opisuje model poszukiwaē i dopasowaē.
W ramach projektu stworzono podstawy do rozwiniúcia zastosowaē powyľszych modeli. Przede wszystkim
stworzono bazy danych pozwalajæce na analizú rynku
pracy Województwa Ħlæskiego.
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Wyniki i ich dyskusja

W pracy przeanalizowano liczbú pracujæcych, liczbú
ofert pracy, wynagrodzenia, liczbú podmiotów gospodarczych oraz poziom wartoħci dodanej brutto w Województwie Ħlæskim. Podstawowe statystyki dla poziomu
zatrudnienia przedstawiono w tabeli 1.
Ħrednie zatrudnienie w 36 powiatach Województwa
Ħlæskiego wzrosđo w latach 2005–2011 z 32,4 tys. osób
do 35,7 tys. osób. Zatrudnienie charakteryzuje duľe
zróľnicowanie pomiúdzy powiatami. Wspóđczynnik

zmiennoħci wzrósđ z 74% do 76%. Najniľsze zatrudnienie na poziomie 8,1÷8,4 tys. wykazano w powiecie miasta Ħwiútochđowice. Najwyľsze 146÷163,7 tys.
w powiecie miasta Katowice. Wysoki poziom zatrudnienia wystúpuje równieľ w powiatach miasta Czústochowa (73,7÷76,9 tys.) oraz powiecie miasta Gliwice
(63,3÷75,5 tys.).
Analizujæc dane w podziale na dziađy (sektory) gospodarki, najwyľsze zróľnicowanie wystúpuje w przypadku rolnictwa (128÷114%) oraz w przypadku Þnansów
i nieruchomoħci (130÷191%). W rolnictwie najwiúcej

Tabela 1. Podstawowe statystyki dla poziomu zatrudniania w Województwie Ħlæskim, w przekroju przez powiaty
Table 1. Basic statistics for the level of employment in the Silesia Province, by districts
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 166 689

1 190 253

1 225 513

1 262 739

1 241 377

1 286 130

1 286 980

Ħrednia

32 408

33 063

34 042

35 076

34 483

35 726

35 749

Odchylenie standardowe

24 079

25 055

26 460

26 709

26 171

26 790

27 099

Wspóđczynnik zmiennoħci

74%

76%

78%

76%

76%

75%

76%

146 076

151 281

158 274

160 725

157 321

161 086

163 730

8 139

8 280

8 618

8 789

8 068

8 114

8 406

Suma

Wartoħè maksymalna
Wartoħè minimalna

Rolnictwo, leħnictwo, đowiectwo i rybactwo
Suma

70 125

69 378

69 341

69 670

66 775

99 742

101 234

Ħrednia

1 948

1 927

1 926

1 935

1 855

2 771

2 812

Odchylenie standardowe

2 493

2 494

2 491

2 484

2 501

3 252

3 210

Wspóđczynnik zmiennoħci

128%

129%

129%

128%

135%

117%

114%

Wartoħè maksymalna

10 627

10 623

10 631

10 637

10 564

11 580

11 603

24

0

0

49

0

0

48

Wartoħè minimalna

Przemysđ i budownictwo
Suma

496 830

509 704

523 311

542 947

514 027

512 380

518 343

Ħrednia

13 801

14 158

14 536

15 082

14 279

14 233

14 398

Odchylenie standardowe

8 126

8 451

8 966

9 090

8 511

8 361

8 506

Wspóđczynnik zmiennoħci

59%

60%

62%

60%

60%

59%

59%

Wartoħè maksymalna

41 137

41 865

43 889

44 945

41 930

39 541

40 339

Wartoħè minimalna

3 368

3 455

3 612

3 539

3 105

3 085

3 172

Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia;
informacja i komunikacja
Suma

216 325

221 676

233 276

245 615

231 365

235 926

247 741

Ħrednia

6 009

6 158

6 480

6 823

6 427

6 554

6 882

Odchylenie standardowe

6 739

7 073

7 399

7 314

7 171

7 073

7 025

Wspóđczynnik zmiennoħci

112%

115%

114%

107%

112%

108%

102%

Wartoħè maksymalna

40 399

42 424

44 095

43 250

41 300

40 228

41 029

1 253

1 185

1 368

1 529

0

0

1 651

Wartoħè minimalna

Dziađalnoħè Þnansowa i ubezpieczeniowa; obsđuga rynku nieruchomoħci
Suma

44 115

43 758

43 480

46 155

46 334

46 697

48 975

Ħrednia

1 225

1 216

1 208

1 282

1 287

1 297

1 360

Odchylenie standardowe

1 587

1 745

1 793

1 797

2 215

2 221

2 602

Wspóđczynnik zmiennoħci

130%

144%

148%

140%

172%

171%

191%

Wartoħè maksymalna

9 560

10 556

10 878

11 063

13 479

13 549

16 233

202

0

0

165

0

0

112
370 687

Wartoħè minimalna

Pozostađe usđugi
Suma

339 294

344 131

354 612

358 352

367 179

376 624

Ħrednia

9 425

9 559

9 850

9 954

10 199

10 462

10 297

Odchylenie standardowe

9 204

9 472

9 996

10 178

10 236

11 281

11 048

98%

99%

101%

102%

100%

108%

107%

Wartoħè maksymalna

54 490

55 965

58 965

60 985

60 323

67 184

65 548

Wartoħè minimalna

2 194

2 216

2 239

2 357

2 308

2 338

2 301

Wspóđczynnik zmiennoħci
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osób zatrudnionych jest w powiecie Czústochowskim
(10,6÷11,6 tys.), a w Þnansach i nieruchomoħciach
w powiecie miasta Katowice (9,6÷16,2 tys.)
Wnioski
W opracowaniu przedstawiono podstawowe charakterystyki rynku pracy oraz gospodarki Województwa
Ħlæskiego. Zarysowano równieľ podstawowe teorie
rynku pracy oraz przedstawiono kierunek rozwoju badaē w dziedzinie analizy relacji pomiúdzy zmianami na
rynku pracy, a wzrostem gospodarczym. Problem ten
jest istotny z punktu widzenia ograniczania poziomu
bezrobocia oraz z punktu widzenia wzrostu opđacalnoħci dziađalnoħci prowadzonej przez przedsiúbiorstwa
przemysđowe.
Opracowano równieľ koncepcjú projektu, który moľe
byè Þnansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Wyniki projektu sđuľæ jako materiađ wyjħciowy do przygotowania projektu oraz publikacji w renomowanych
czasopismach wykazywanych na Liħcie FiladelÞjskiej.
Na podstawie przeprowadzonych analiz rynku pracy
Województwa Ħlæskiego moľna stwierdziè, ľe:
– poziom zatrudnienia w województwie wzrósđ do 1,29
mln osób,
– najwiúcej (40÷43%) osób pracowađo w przemyħle i budownictwie,
– od roku 2010 obserwowany jest systematyczny wzrost
liczby ofert pracy,
– obserwowany jest równieľ systematyczny wzrost wynagrodzeē.
Gospodarka Województwa Ħlæskiego nie ulegđa istotnym przemianom strukturalnym. Region ten, postrzegany od okođo 200 lat jako region przemysđowy, takim
nadal pozostaje. Dziađalnoħè gospodarcza skupiona jest
wokóđ duľych miast takich jak Katowice, Czústochowa, Sosnowiec czy Gliwice. Na uwagú zasđuguje wzrost
znaczenia produkcji rolniczej w rejonie Czústochowy.
Praktyczne zastosowania teoretycznego modelu
przedstawionego w opracowaniu, wymagajæ nawiæzania wspóđpracy z Urzúdami Statystycznymi i Urzúdami
Pracy. W obecnym stanie rzeczy prace takie sæ niemoľliwie do wykonania wyđæcznie wđasnymi siđami Instytutu, gđównie ze wzglúdu na brak odpowiednio szczegóđowych danych i dđugich szeregów czasowych. Niniejsze
opracowanie sđuľy jako materiađ wyjħciowy do podjúcia
negocjacji w odpowiednimi urzúdami.
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Opracowanie oferty usáug doradczych
w zakresie stosowania zasad áadu
korporacyjnego
Opracowano podstawy dla podjúcia dziađalnoħci Instytutu w zakresie tematyki Corporate Governance (Đadu
Korporacyjnego, Nadzoru Wđaħcicielskiego), które majæ na
celu zapoczætkowanie duľego projektu badawczego, którego wynikiem, w perspektywie 5–10 lat, búdzie:
1. Okreħlenie obszarów wspóđpracy na poziomie hutnictwa
w celu wdraľania dobrych praktyk w róľnych dziedzinach dziađalnoħci przedsiúbiorstw, co powinno zaowocowaè:
– przyciægniúciem kapitađu ludzkiego (pracownicy
przedsiúbiorstw),
– przyciægniúciem kapitađu wiedzy (kadry naukowe, wyposaľenie badawcze),
– przyciægniúciem kapitađu Þnansowego (inwestorzy),
2. Rozwiniúcie metod mikroekonometrii Þnansowej, w tym
ekonometrii đadu korporacyjnego (nadzoru wđaħcicielskiego).

Development of the offer of consulting services for
application of corporate governance principles
The basis for activities of the Instytut Metalurgii Ľelaza
in the Þeld of the Corporate Governance was developed
with the aim of initiating a large research project the result
of which, within 5–10 years, will be:
1. Determination of cooperation areas on the iron and steel
industry level to implement good practices in various
Þelds of activity of enterprises, which should result in:
– attracting the human capital (employees of enterprises),
– attracting the expertise capital (scientiÞc personnel,
research equipment),
– attracting the Þnancial capital (investors),
2. Development of Þnancial microeconometrics methods,
including corporate governance microeconometrics.

Wprowadzenie
Celem pracy byđo stworzenie podstaw dziađalnoħci
w dziedzinie promocji đadu korporacyjnego oraz przeprowadzenie badaē w obszarze Corporate Governance
(CG) dla przypadku spóđek gieđdowych w Polsce. Jest to
obszar đæczæcy ekonomiú, zarzædzanie i prawo cywilne
(prawo spóđek, prawo papierów wartoħciowych, itp.),
a jego szeroki opis zostađ zamieszczony w specjalnych
numerach Journal of Corporate Finance z roku 2006
(vol. 12, issue 3) i 2008 (vol. 14, issue 3). Szerokie ujúcie
CG obejmuje system praw i zasad sterujæcych funkcjonowaniem Þrmy.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
W opracowaniu przeanalizowano dane zgodne ze
sprawozdaniami Þnansowymi dla sektora hutnictwa
ľelaza i stali na poziomie zagregowanym. Analizie
poddano równieľ spóđki, których akcje notowane sæ na
Warszawskiej Gieđdzie Papierów Wartoħciowych. Wybrano przedsiúbiorstwa, w przypadku których zđoľono
wniosek o ogđoszenie upadđoħci. Zebrano dane o podstawowych wskaļnikach Þnansowych w takich spóđkach
za rok poprzedzajæcy zđoľenie wniosku. W przypadku
braku danych dla takiego okresu wykorzystano ostatnie publikacje sprawozdaē Þnansowych.
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Podjúto próbú zastosowania tzw. analizy przeľycia
(trwania) Þrmy, która jest jednæ z metod mikroekonometrii Þnansowej. Badania z zastosowaniem tej metody, po odpowiednim uzupeđnieniu baz danych, mogæ
sđuľyè jako narzúdzie wspomagajæce tworzenie zasad
dobrych praktyk w dziedzinie corporate governance.
Mogæ one równieľ sđuľyè jako narzúdzie wspomagajæce
np. analizú ryzyka inwestycyjnego lub wycenú przedsiúbiorstw. Analiza przeľycia ma swoje ļródđa w naukach przyrodniczych, a jej podstawowymi zmiennymi
sæ czas i prawdopodobieēstwo przeľycia.
Modele czasu trwania (przeľycia) Þrm sæ doħè popularne w analizach z zakresu industrial organization.
Jest to czúħè ekonomii, która zajmuje siú strukturæ zaleľnoħci pomiúdzy zachowaniem Þrm i rynkami na których dziađajæ, a takľe interakcjami pomiúdzy Þrmami.
Trwanie Þrmy badane jest za pomocæ prawdopodobieēstwa tego, ľe Þrma o okreħlonych charakterystykach przestaje dziađaè w roku t pod warunkiem, ľe dotrwađa do roku t. Prawdopodobieēstwo to dla mađych
przyrostów czasu t moľe byè uznane jako wartoħè tzw.
funkcji hazardu.
Wyniki
Podstawowym adresatem usđug doradczych w zakresie stosowania zasad đadu korporacyjnego sæ polskie

przedsiúbiorstwa hutnicze. Wraz ze wzrostem nakđadów inwestycyjnych, przedsiúbiorstwa te búdæ przechodziđy na coraz wyľszy poziom organizacyjno-techniczny, co jest zwiæzane ze wzrostem zđoľonoħci procesów
gospodarczych. Búdzie to wymagađo stosowania nowoczesnych metod zarzædzania, do których naleľy stosowanie zasad đadu korporacyjnego.
Wynika z tego, ľe poziom nakđadów inwestycyjnych
w polskim hutnictwie jest szczególnie istotny z punktu widzenia dziađalnoħci Instytutu Metalurgii Ľelaza.
W latach 2007–2009 obserwowano bardzo wysoki poziom takich wydatków, siúgajæcy 2 mld zđ kwartalnie.
Dla dđugoterminowego rozwoju hutnictwa istotne sæ
skumulowane wydatki inwestycyjne (Rys. 1).
W latach 2001–2011 zainwestowano w polskim hutnictwie prawie 25 mld zđ. Przebieg ħredniej ruchomej,
wykreħlonej na podstawie skumulowanych nakđadów
inwestycyjnych, jest podobny do przebiegu krzywej
logistycznej. W najbliľszych latach moľna zatem spodziewaè siú coraz mniejszych kwartalnych przyrostów
nakđadów inwestycyjnych. Nakđady te osiægnúđy w polskim hutnictwie „poziom nasycenia”. Naleľy pamiútaè
o tym, ľe byđy to wydatki zwiæzane z okreħlonym poziomem organizacyjno-technicznym. Rozpoczúcie nowego
okresu wzrostu inwestycji búdzie wymagađo przejħcia

Rys. 1. Skumulowane nakđady inwestycyjne
Fig. 1.
outlays

Cumulated

investment

Rys. 2. Marľa na sprzedaľy w polskim hutnictwie
Fig. 2. Margin on sales in Polish
iron and steel industry
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na wyľszy poziom rozwiæzaē technicznych. Jest to konieczne dla utrzymania rentownoħci.
W kosztach dziađalnoħci operacyjnej polskiego hutnictwa najwiúkszy udziađ majæ: zuľycie materiađów,
usđugi obce oraz zuľycie energii. Moľna zatem stwierdziè, ľe utrzymanie wysokiego poziomu rentownoħci
uzaleľnione jest przede wszystkim od poziomu cen materiađów i energii oraz usđug obcych. Procentowæ róľnicú pomiúdzy wartoħciæ sprzedaľy i wartoħciæ materiađów pokazano na rys. 2.
Marľa w polskim hutnictwie do roku 2008 wahađa siú
w granicach 40÷50%. Natomiast od roku 2008 obserwowany jest systematyczny spadek tego wskaļnika poniľej 40%. Przyczynæ spadku marľy jest z jednej strony
wzrost cen materiađów wsadowych, a z drugiej spadek
cen sprzedaľy. Moľe to ħwiadczyè o produkcji wyrobów
w zbyt niskim stopniu przetworzonych, co potwierdza
zahamowanie procesów inwestycyjnych. Aby zwiúkszyè
marľú, konieczne jest wznowienie takich procesów, co
powinno nastæpiè w najbliľszych latach, a to stworzy
zapotrzebowanie na usđugi doradcze Instytutu.
Wnioski
Przedstawiono krótkæ charakterystykú teorii i praktyki Þnansów, szczególnie w zakresie zarzædzania Þnansami przedsiúbiorstwa, które sprowadza siú do
trzech podstawowych zagadnieē:
– ryzyko i stopa dochodu,
– wartoħè pieniædza w czasie,
– wycena obligacji i akcji (aktywów).
Obszary te sæ równieľ podstawowymi przedmiotami
analiz w dziedzinie mikroekonometrii Þnasnowej oraz
mikroekonometrii nadzoru korporacyjnego. W celu
zaprezentowania podstawowych obszarów analizy Þnansowej, sporzædzono przykđadowæ analizú Þnansowæ
obejmujæcæ dane zagregowane, dla grupy przedsiúbiorstw hutniczych, zgodne ze sprawozdaniami F-01.
Opracowano równieľ analizú przetrwania dla wybranej grupy spóđek gieđdowych, której wynikiem jest oszacowanie czynników ryzyka ogđoszenia upadđoħci przedsiúbiorstwa. Wynika z niej, ľe czynnikami takim sæ
przede wszystkim wysoki poziom wskaļnika pđynnoħci
i wydđuľony cykl konwersji gotówki. Moľe to ħwiadczyè
o trudnoħciach w ħciæganiu naleľnoħci. Rozwój modeli
tego rodzaju moľe byè przedmiotem dalszych prac w tej
dziedzinie.
Na podstawie oferty publikowanej przez Þrmú doradczæ Deloitte, opracowano potencjalne kierunki rozszerzenia oferty doradczej Instytutu Metalurgii Ľelaza.
Moľe to byè np. opracowywanie i wdroľenie metodyki/
narzúdzi w zakresie zarzædzania ryzykiem korporacyjnym w tym procesu samooceny ryzyka, mapy procesów,
Kluczowych Wskaļników Ryzyka oraz okreħlanie deÞnicji poszczególnych rodzajów ryzyka. Dodatkowym
obszarem moľe byè analiza ryzyka zawodowego co jest
szczególnym przedmiotem zainteresowaē Funduszu
Wúgla i Stali.
LITERATURA
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69

Marian Niesler, Mariusz Borecki, Jerzy Pogorzađek

Ocena moĪliwoĞci budowy
laboratoryjnego pieca szybowego i/lub
áukowego do badaĔ utylizacji odpadów
Okreħlono warunki inwestycyjne, Þnansowe i organizacyjne, które naleľy speđniè, aby wybudowaè w IMĽ stanowisko do doħwiadczalnego przerobu odpadów w piecu szybowym i/lub đukowym. Okreħlono optymalnæ wydajnoħè
i koszty budowy laboratoryjnego pieca szybowego i/lub
đukowego. W wyniku stwierdzono, ľe moľliwa jest budowa ľeliwiaka i pieca oporowo-đukowego w hali XIV. Koszt
budowy takiego stanowiska wynosi ponad 1 mln zđ. Najistotniejszym elementem funkcjonowania ľeliwiaka búdæ
kwestie bezpieczeēstwa i higieny pracy. Awarie ľeliwiaka
mogæ nieħè zagroľenie dla zdrowia i ľycia obsđugi.

Evaluation of ability to erect laboratory shaft
and/or arc furnace for waste treatment
investigations
The investment, Þnancial and organisational conditions
that need to be met to erect the station for experimental
waste processing in shaft and/or arc furnace were determined. The optimum capacity and construction costs of
laboratory shaft and/or arc furnace were evaluated. As
a result, it was found that construction of cupola and resistance arc furnace would be possible in hall no. XIV. The
construction cost of such a station is more than PLN 1 million. The most essential element of cupola operation will be
the occupational health and safety issues. Cupola failures
may bring hazard to health and life of the personnel.

Wprowadzenie
W 2011 r. zakoēczono inwestycjú majæcæ na celu modernizacjú laboratoryjnego ukđadu odpylania linii spiekania rud w hali XIV. Obecnie odpylanie oparte jest na
Þltrze ceramicznym i nowatorskim urzædzeniu Þrmy
ATON, które za pomocæ mikrofal neutralizuje szkodliwe zwiæzki zawarte w gazach odlotowych.
Kolejnym etapem zwiúkszania moľliwoħci badawczych Zakđadu Procesów Surowcowych jest ocena moľliwoħci budowy laboratoryjnego pieca szybowego i/
lub đukowego do badaē utylizacji odpadów. Poniewaľ
ukđad oczyszczania gazów z linii spiekania zostađ wyposaľony w dodatkowy kanađ umoľliwiajæcy odciæg
i oczyszczanie gazów odlotowych z innych urzædzeē
np. pieca obrotowego, pieca đukowego itp., wybudowane nowe urzædzenie badawcze búdzie wđæczone w ten
ukđad neutralizacji gazów.
W ramach niniejszej pracy przewidziano wykonanie
analizy okreħlajæcej konÞguracjú i wielkoħè stanowiska
utylizacji odpadów. Jednym z tego typu urzædzeē jest
piec szybowy typu ľeliwiak. Wspóđczesne piece tego
typu sæ wyposaľane w róľnorakie systemy intensyÞkacji procesu (podgrzewany dmuch, tlen, dodatkowe paliwo gazowe itp.), wielorzúdowe ukđady dysz, systemy
rekuperacji ciepđa itp. Waľnym aspektem tego procesu
jest moľliwoħè zawracania pyđów powstajæcych z odpylania spalin (np. odzysk cynku).
Podstawowymi przykđadami takich procesów, które
sæ wdraľane do przemysđowej eksploatacji sæ np. proces OxiCup lub tzw. ľeliwiak KSK, w których wsad
moľe skđadaè siú wyđæcznie z materiađów odpadowych.
Piec szybowy jest jednym z powszechniej wykorzystywanych urzædzeē do utylizacji odpadów, ale innowacyjne rozwiæzania wymagajæ poszukiwania innych
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ħcieľek przerobu odpadów. Jednæ z takich alternatyw
jest đukowy piec elektryczny, w którym utylizuje siú np.
gumú i tworzywa sztuczne. W Australii i Azji ta technologia weszđa juľ do praktyki produkcyjnej. Wydaje siú
uzasadnione rozwaľenie moľliwoħci budowy laboratoryjnego pieca đukowego, zwđaszcza, ľe zajmuje on duľo
mniej miejsca i wymaga skromniejszej infrastruktury
towarzyszæcej. Piec taki, wraz z posiadanym piecem
obrotowym, mógđby stanowiè wartoħciowe uzupeđnienie dla pieca szybowego i poszerzaè moľliwoħci planowanego stanowiska badawczego [1–5].

Prace IMĽ 1 (2014)

Koszt podstawowych urzædzeē próľniowego pieca
đukowego wynosi 2,7÷2,8 mln zđ netto. Czas realizacji
zamówienia okođo 10 miesiúcy.

Materiađ, zakres i metodyka badaē
W ramach pracy okreħlono optymalnæ wydajnoħè
i wielkoħci laboratoryjnego pieca szybowego i/lub đukowego do utylizacji odpadów. Rozeznano moľliwoħci
lokalizacyjne IMĽ dla laboratoryjnego pieca szybowego
i/lub pieca đukowego. Okreħlono wyposaľenie techniczne oraz wykonano analizú koniecznych inwestycji w infrastrukturú (media, odciæg gazów, system podawania
wsadu i odbioru produktów) dla poszczególnych lokalizacji. Koēcowym etapem byđo wykonanie wstúpnej oceny kosztów budowy laboratoryjnego pieca szybowego
i/lub đukowego w poszczególnych lokalizacjach.
Wyniki i ich dyskusja
Miejscem, gdzie moľe byè zbudowany piec szybowy i/lub đukowy jest hala XIV, która wyposaľona jest
w nowoczesny ukđad odpylania i neutralizacji spalin
i dostúpne sæ wszystkie media i urzædzenia, niezbúdne do funkcjonowania instalacji. Ľeliwiak wyposaľony
moľe byè w dwa rzúdy dysz, z moľliwoħciæ podgrzewania i wzbogacania dmuchu w tlen, oraz dopalania CO,
o ħrednicy kotliny Ø 350 mm i wydajnoħci ok. 600 kg
pđynnego metalu/h.
Najistotniejszym elementem funkcjonowania ľeliwiaka búdæ kwestie bezpieczeēstwa i higieny pracy.
Praca przy ľeliwiaku wymagaè búdzie przeszkolenia
personelu w zakresie pracy z pđynnym metalem i ľuľlem. Ponadto naleľy braè pod uwagú sytuacje awaryjne, które oprócz zagroľenia zdrowia i ľycia pracowników mogæ prowadziè do silnego zadymienia hali oraz
emisjú spalin i oparów poza obrúb hali XIV.
Przewidywany koszt podstawowych urzædzeē instalacji ľeliwiakowej wynosi okođo 900 tys. zđ netto.
Dodatkowe koszty zwiæzane z tæ inwestycjæ to koszty
instalacji odpylania poszczególnych stanowisk odlewania pđynnych produktów ľeliwiaka, dostaw tlenu,
ewentualne prace budowlane, pozwolenia na budowú
czy operaty ħrodowiskowe. Czas realizacji zamówienia
okođo 6 miesiúcy.
Moľliwa jest równieľ budowa w hali XIV pieca oporowo-đukowego lub próľniowego pieca đukowego o pojemnoħci do 150 kg. Ze wzglúdu na prostotú obsđugi pieca
oporowo-đukowego oraz jego niewielkie rozmiary, moľliwe jest wybudowanie go w hali XIV đæcznie z piecem
szybowym. Koszt podstawowych urzædzeē takiego pieca wynosi ok. 120 tys. zđ netto.
Budowa w hali XIV próľniowego pieca đukowego
jest równieľ moľliwa, ale naleľy wtedy zrezygnowaè
z jednoczesnej budowy ľeliwiaka. Próľniowy piec đukowy wymaga wiúkszej powierzchni do jego zabudowy
niľ piec oporowo-đukowy. Ponadto ukđady wytwarzajæce próľniú i systemy elektroniczne sterujæce piecem
sæ bardzo czuđe na powstajæce podczas spustu ľeliwa
i ľuľla zanieczyszczenia.

Rys. 1. Propozycja umiejscowienia ľeliwiaka w hali XIV
Fig. 1. Proposed cupola location in hall no. XIV
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Wnioski
Hala XIV jest miejscem, gdzie moľe byè zbudowany
ľeliwiak i/lub đukowy. Wyposaľona jest ona w nowoczesny ukđad odpylania i neutralizacji spalin i dostúpne
sæ wszystkie media i urzædzenia, niezbúdne do funkcjonowania instalacji. Najistotniejszym elementem funkcjonowania ľeliwiaka búdæ kwestie bezpieczeēstwa
i higieny pracy. Przewidywany koszt podstawowych
urzædzeē instalacji ľeliwiakowej wynosi okođo 900 tys.
zđ netto. Czas realizacji zamówienia okođo 6 miesiúcy.
Moľliwa jest równieľ równoczesna budowa w hali XIV
pieca oporowo-đukowego o pojemnoħci do 150 kg. Koszt
podstawowych urzædzeē takiego pieca wynosi ok. 120
tys. zđ netto. Budowa próľniowego pieca đukowego jest
równieľ moľliwa, ale naleľy wtedy zrezygnowaè z jednoczesnej budowy ľeliwiaka. Piec ten wymaga wiúkszej
powierzchni do jego zabudowy niľ piec oporowo-đukowy. Ponadto ukđady wytwarzajæce próľniú i systemy
elektroniczne sterujæce piecem sæ bardzo czuđe na powstajæce podczas spustu ľeliwa i ľuľla zanieczyszczenia. Koszt podstawowych urzædzeē próľniowego pieca
đukowego wynosi 2,7÷2,8 mln zđ netto. Czas realizacji
zamówienia okođo 10 miesiúcy. W celu zwiúkszenia
moľliwoħci badawczych Zakđadu Badaē Procesów Surowcowych rekomendowana jest budowa pieca szybowego wraz z piecem oporowo-đukowym.
Wyniki badaē búdæ wykorzystane w planowanych
wspólnych projektach z hutami zintegrowanymi, które
majæ na celu utylizacjú wszystkich odpadów powstajæcych w tej gađúzi przemysđu.
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Opracowanie raportu dotyczącego
wykorzystania termowizji w badaniach
jakoĞciowych i iloĞciowych obiektów
przemysáowych
Podsumowano doħwiadczenia, dotyczæce wykonywania badaē termowizyjnych w róľnych dziedzinach nauki
i techniki gđównie w hutnictwie ľelaza i stali. Zakres opracowanego raportu obejmuje: podstawy Þzyczne termowizji,
zagadnienia dotyczæce emisyjnoħci, zagadnienia dotyczæce techniki wykonywania badaē w paħmie podczerwieni
metodami radiacyjnymi oraz podstawowe kierunki wykorzystania techniki termowizyjnej ze szczególnym uwzglúdnieniem zastosowaē przemysđowych. Zaprezentowano
wybrane przykđady wykorzystania termowizji w hutnictwie we wszystkich etapach produkcji stali poczæwszy od
przygotowania wsadu aľ do gotowego wyrobu. Podkreħlono
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nieinwazyjny charakter badaē bez zakđócania cyklu produkcyjnego.

Preparation of report on the use of thermovision
in qualitative and quantitative investigations
of industrial objects
The experience in performing thermovision investigations in different Þelds of science and technique, mainly
in the iron and steel industry, was summarised. The scope
of the report includes: physical basics of thermovision, issues related to emissivity, issues concerning the technique
of conducting investigations in infrared band using radiation methods and basic directions for use of thermovision
technique with particular consideration given to industrial
applications. Selected examples of using thermovision in
metallurgy at any steel production stages, from charge
preparation up to the Þnished product, were presented.
The non-invasive nature of testing without interrupting the
manufacturing cycle was emphasised.

Wprowadzenie
Termowizja jest metodæ pomiarowæ umoľliwiajæcæ zdalny i bezkontaktowy pomiar pola cieplnego na
zewnútrznej powierzchni monitorowanych obiektów.
Wykorzystujæc tæ metodú moľemy wnioskowaè o wielu
zjawiskach [1]. W badaniach termowizyjnych podstawowym parametrem jest temperatura. Wyniki badaē
w postaci obrazu rozkđadu temperatury na powierzchni
badanego obiektu sæ uzyskiwane na tzw. termogramie.
W rzeczywistoħci kamera termowizyjna mierzy natúľenie promieniowania poszczególnych punktów obiektu.
Intensywnoħè emisji promieniowania moľna zilustrowaè na krzywych Plancka, co pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Emitancja promieniowania ciađa czarnego w funkcji dđugoħci fali [2]
Fig. 1. Black body radiation emissive power vs. wavelength
[2]

Zasada pomiarów termowizyjnych wynika z prawa Stefana-Boltzmanna. Prawo to mówi, ľe strumieē
cieplny, wychodzæcy z powierzchni ciađa, jest proporcjonalny do jego temperatury w czwartej potúdze dla
cađkowitego widma promieniowania elektromagnetycznego. Wykorzystujæc to prawo i znajæc wspóđczynnik
emisyjnoħci badanego obiektu, z niewidzialnego dla
oka ludzkiego promieniowania podczerwonego moľna
wyznaczyè wartoħè temperatury badanego obiektu. Zaleľnie od wykorzystywanego detektora podczerwieni,
dziađajæcego np. w paħmie MWIR (ang. Medium Wavelength InfraRed 3÷5 Pm) lub LWIR (ang. Long Wavelength InfraRed 8÷14 Pm) wytwarza siú obraz rozkđadu
temperatury powierzchni badanego obiektu.
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Instytut Metalurgii Ľelaza w Gliwicach zajmuje siú
problematykæ wykorzystania techniki termowizyjnej
w róľnych obszarach, gđównie w zastosowaniach hutniczych od wielu lat, a badania byđy wykonywane niemal
we wszystkich zakđadach hutniczych na terenie Polski
i sæ one uzupeđnieniem innych metod badawczych. Zakres przeprowadzanych prac obejmowađ wszystkie etapy produkcji hutniczej zarówno na wydziađach surowcowych, jak i wydziađach przeróbki plastycznej.
Naleľy wspomnieè, ľe polskie hutnictwo jest branľæ która jako jedna z pierwszych w Polsce obok branľy
energetycznej wdraľađa technikú termowizyjnæ. Liderem w tej dziedzinie byđ Instytut w którym od 1973
roku uľywana byđa jedna z pierwszych kamer termowizyjnych w Polsce [3]. Obecnie Instytut posiada dwie
nowoczesne kamery termowizyjne Þrmy FLIR Systems
oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do
analizy obrazów termalnych.
Wyniki i ich dyskusja
Zawartoħè opracowanego raportu obejmuje nastúpujæce zagadnienia [4]:
– podstawy Þzyczne termowizji
– zagadnienia dotyczæce emisyjnoħci
– techniki wykonywania badaē termowizyjnych
– wykonywania badaē termowizyjnych w hutnictwie
ľelaza i stali.
Moľna wyróľniè nastúpujæce gđówne kierunki zastosowania termowizji: zastosowania techniczno-przemysđowe, zastosowania w ekologii i ochronie ħrodowiska,
zastosowania w medycynie, zastosowania specjalne
i inne aplikacje.
Wħród zastosowaē techniczno-przemysđowych naleľy podkreħliè wykorzystanie techniki termowizyjnej
w hutnictwie ľelaza i stali.
Jako typowe przykđady dotyczæce wykorzystania
termowizji do okreħlenia stanu technicznego urzædzeē
oraz badania procesów produkcyjnych i technologicznych w hutnictwie ľelaza i stali, moľna podaè:
• ocena stanu technicznego urzædzeē oraz ich diagnostyka w tym:
– ocena stanu wyđoľeē ogniotrwađych agregatów
hutniczych (np. piece, kadzie)
– ocena strat cieplnych z pieców grzewczych oraz
kontrola baterii koksowniczych
– ocena stanu zanieczyszczeē w magistralach przepđywu gazu
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• kontrola procesu wielkopiecowego w tym:
– przygotowanie wsadu dla procesu wielkopiecowego
(kontrola taħmy spiekalniczej)
– rozkđad temperatury wsadu w gardzieli wielkiego
pieca
– diagnostyka urzædzeē pomocniczych (nagrzewnice,
kadzie torpedo i inne)
• kontrola procesów stalowniczych w tym:
– detekcja ľuľla podczas spustu stali z pieca hutniczego
– kontrola procesów odlewania stali (odlewanie do
wlewnic oraz procesy COS)
• badanie procesów przeróbki plastycznej w tym:
– procesy walcowania, procesy kucia, wytwarzanie
rur
• kontrola produkcji walców
• ħledzenie procesów nagrzewania, chđodzenia i stygniúcia
• wspomaganie procesów optymalizacji oraz symulacji
Þzycznej i numerycznej
• kontrola elementów konstrukcyjnych maszyn i urzædzeē hutniczych
W wielu przypadkach uwaľa siú za konieczne instalowanie na liniach produkcyjnych stacjonarnych
kamer termowizyjnych lub skanerów na podczerwieē
do monitorowania cyklu produkcyjnego. Jako typowe
przykđady dla tego typu aplikacji moľna podaè detekcje
ľuľla podczas spustu stali z pieca hutniczego lub monitorowanie procesu walcowania blach. Systemy takie
sæ wspomagane przez dedykowane oprogramowanie
komputerowe.
Przedstawione zagadnienia nie wyczerpujæ wszystkich moľliwoħci zastosowaē techniki termowizyjnej w
hutnictwie ľelaza i stali, sygnalizujæ jedynie wybrane
aspekty oraz przykđady typowych zastosowaē.
Poniľej przedstawiono wybrane przykđady dotyczæce
wykorzystania termowizji w hutnictwie ľelaza i stali:
Detekcja ľuľla podczas spustu z pieca hutniczego
(slag detection)

Na rysunku 2a oraz 2b przedstawiono przykđad wykorzystania metody termowizyjnej do detekcji ľuľla
podczas spustu stali z pieca hutniczego do kadzi odlewniczej. W procesie metalurgicznym istotnæ sprawæ jest,
aby podczas spustu stali z pieca hutniczego do kadzi
nie dopuħciè do przedostawania siú ľuľla piecowego do
kadzi odlewniczej ze wzglúdu na jego szkodliwy wpđyw
na wđasnoħci stali. W procesie wytwarzania stali ciekđa

Rys. 2a. Pđynna stal wypđywajæca z otworu spustowego

Rys. 2b. Ľuľel pojawiajæcy siú w otworze spustowym

Fig. 2a. Liquid steel ßowing from tapping hole

Fig. 2b. Slag occurring at tapping hole
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Rys. 3. Powierzchnia boczna wlewka ciægđego
Fig. 3. Lateral surface of cast slab

stal i ľuľel majæ w przybliľeniu jednakowe temperatury lecz róľne charakterystyki promieniowania (wspóđczynniki emisyjnoħci). Kamera termowizyjna dostrzega wtedy ľuľel jako znacznie cieplejszy. W praktyce
na obrazie termowizyjnym obserwujemy wtedy zmianú
koloru wypđywajæcej strugi w momencie pojawienia siú
ľuľla w otworze spustowym. Stosowanie tej metody
moľe skutecznie uniemoľliwiè przedostawanie siú ľuľla piecowego do kadzi.

programu Researcher 2.9 sđuľæcego komunikacji kamery termowizyjnej z komputerem oraz do zaawansowanej analizy obrazów termalnych. Na podstawie
uzyskiwanych obrazów termalnych moľna dokonywaè
analizy zmian temperatury na powierzchni wlewka
ciægđego w róľnych etapach procesu ciægđego odlewania
stali poczæwszy od poczætku odlewania aľ do uđoľenia
wlewków na tzw. „stosie” lub przekazanych na chđodnie.

Monitorowanie procesu ciægđego odlewania stali

Wspomaganie procesów symulacji

Na rysunku 3 przedstawiono termogram obrazujæcy
rozkđad pola temperaturowego w oknie dialogowym

Na rysunku 4a i b przedstawiono przykđad wykorzystania badaē termowizyjnych do weryÞkacji wyników

a)

b)

Rys. 4. Rozkđad temperatury pancerza kadzi lejniczej wyznaczony na podstawie badaē modelowych (a), termowizyjnych (b)
Fig. 4. Distribution of ladle shell temperature based on model tests (a), thermovision tests (b)
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symulacji numerycznej. Przeprowadzone badania posđuľyđy do porównania temperatury pancerza kadzi
lejniczej na podstawie badaē modelowych z pomiarami
wykonanymi na podstawie badaē termowizyjnych.
Metoda ta moľe byè równieľ przydatna do wspomagania symulacji Þzycznej gdzie dokonuje siú monitorowania obiektów w warunkach laboratoryjnych celem porównania wyników z badaniami prowadzonymi
w skali przemysđowej.
Wnioski
Przedstawiono moľliwoħci wykorzystywania techniki
termowizyjnej jako bezinwazyjnej metody pomiarowej
sđuľæcej do badania rozkđadu pola temperaturowego na
zewnútrznej powierzchni monitorowanego obiektu.
W raporcie zaprezentowano wybrane przykđady dotyczæce wykorzystania kamery termowizyjnej w aplikacjach hutniczych jako narzúdzia umoľliwiajæcego
kontrolú stanu termalnego urzædzeē, ostrzegania przed
awariami jak równieľ badanie hutniczych procesów
technologicznych, wspomaganie procesów optymalizacji oraz symulacji Þzycznej i numerycznej.
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Ponadto naleľy wspomnieè, ľe mimo wielu zastosowaē termowizji we wszystkich dziedzinach nauki
i techniki naleľy siú spodziewaè ciægđego rozwoju wykorzystania tej techniki w tym równieľ w hutnictwie
ľelaza i stali.
W pracach oraz ekspertyzach inľynierskich realizowanych przez Instytut Metalurgii Ľelaza w Gliwicach badania termowizyjne jak równieľ monitorowanie urzædzeē zainstalowanych w linii technologicznej
w wielu przypadkach byđy uzupeđnieniem badaē wzbogacajæcym informacje o przebiegu procesu.
LITERATURA
1. Wiúcek B., De Mey G.: Termowizja w podczerwieni – podstawy
i zastosowania: Wydawnictwo PAK, 2011
2. Hackorth H.L.: Promieniowanie podczerwone, WNT, Warszawa, 1963, s. 21
3. Đukawska A.: Widzieè Ciepđo, Ciepđo, Nr VII–IX, 1998, s. 4-5
4. Wittchen W., Borecki M.: Opracowanie raportu dotyczæcego
wykorzystania termowizji w badaniach jakoħciowych i iloħciowych obiektów przemysđowych, Sprawozdanie IMĽ nr S-0865/
BS/2013, niepublikowane
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Wskazówki dla Autorów
Prace Instytutu Metalurgii Ľelaza (Prace IMĽ)
ISSN 0137-9941 (Transactions of the Instytut Metalurgii Ľelaza) sæ kwartalnikiem publikujæcym oryginalne
wyniki prac prowadzonych w Instytucie Metalurgii
Ľelaza i w jednostkach naukowych o podobnym proÞlu
zainteresowaē wspóđpracujæcych z Instytutem.
W Pracach IMĽ publikowane sæ równieľ opracowania przeglædowe z róľnych dziedzin zwiæzanych z hutnictwem oraz opracowania monograÞczne wydawane
obok regularnego harmonogramu wydawniczego.
Kwartalnik znajduje siú w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyľszego czasopism punktowanych.
Za umieszczone w Pracach IMĽ publikacje naukowe
uzyskuje siú 5 punktów.

1. ZGĐASZANIE ARTYKUĐÓW
• Artykuđy, przygotowane zgodnie poniľszymi wytycznymi edycyjnymi, naleľy nadsyđaè w formie elektronicznej na adres jfurmanek@imz.pl wraz z wypeđnionym formularzem Wniosek o wyraľenie zgody na
publikacjú artykuđu + oħwiadczenie dotyczæce
zjawisk ghostwriting i guest autorship (http://
www.imz.pl/pl/aktualnosci.php?news=86&wid=20)
• Artykuđy kierowane sæ do Zespođu Redakcyjnego,
który po wstúpnym zapoznaniu siú z treħciæ i formæ
decyduje czy artykuđ kwaliÞkuje siú do publikacji
w Pracach IMĽ.
• W przypadku pozytywnej decyzji artykuđ przesyđany
jest do dwóch recenzentów wraz z formularzem recenzji bez ujawnienia toľsamoħci i aÞliacji autora.
• Po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzenta artykuđ
kierowany jest do Autora w celu ustosunkowania siú
do uwag recenzenta.
• W szczególnych przypadkach, na ľyczenie recenzenta, artykuđ jest wysyđany do ponownej recenzji.
• Autor zobowiæzany jest do wprowadzenia korekty zalecanej przez recenzenta.
• Zespóđ Redakcyjny Prac IMĽ zastrzega sobie prawo
dokonywania poprawek terminologicznych, stylistycznych i gramatycznych nie znieksztađcajæcych
merytorycznej treħci artykuđu.
• Redakcja stosuje metodú tzw. „double-blind review
process”, tj. podwójne ukrycie toľsamoħci w recenzji
– Autor i recenzent nie znajæ nawzajem nazwisk. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykuđów nie
búdæ ujawniane; dostúpna jest jedynie peđna lista recenzentów, bez podawania, który z nich recenzowađ
konkretny artykuđ.

2. PROCEDURA ZABEZPIECZAJäCA
PRZED ZJAWISKIEM GHOSTWRITING
I GUEST AUTORSHIP
• Na portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyľszego – Polska BibliograÞa Naukowa moľna zapoznaè siú wyjaħnieniami dotyczæcymi zjawiska „ghostwriting”:
„Rzetelnoħè w nauce stanowi jeden z jej jakoħciowych
fundamentów. Czytelnicy powinni mieè pewnoħè, iľ Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy
prezentujæ rezultat swojej pracy, niezaleľnie od tego,

czy sæ jej bezpoħrednimi Autorami, czy teľ korzystali
z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby Þzycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego
oraz najwyľszych standardów redakcyjnych powinna
byè jawnoħè informacji o podmiotach przyczyniajæcych siú do powstania publikacji (wkđad merytoryczny,
rzeczowy, Þnansowy etc.), co jest przejawem nie tylko
dobrych obyczajów, ale takľe spođecznej odpowiedzialnoħci. Przykđadami przeciwstawnymi sæ „ghostwriting”
i „guest authorship”.
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy
ktoħ wniósđ istotny wkđad w powstanie publikacji, a nie
zostađ wymieniony jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziúkowaniach zamieszczonych
w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”)
mamy do czynienia wówczas, gdy udziađ Autora jest
znikomy lub w ogóle nie miađ miejsca, a pomimo to jest
Autorem/wspóđautorem publikacji.
Aby przeciwdziađaè przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadziè odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bædļ dyscypliny nauki lub wdroľyè poniľsze rozwiæzania:
1) Redakcja powinna wymagaè od Autorów publikacji
ujawnienia wkđadu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich aÞliacji oraz wkđadu, tj.
informacji kto jest Autorem koncepcji, zađoľeē, metod,
protokođu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu
publikacji), przy czym gđównæ odpowiedzialnoħè ponosi
Autor zgđaszajæcy manuskrypt.
2) Redakcja powinna wyjaħniè w „Instrukcjach dla
Autorów”, ľe „ghostwriting”, „guest authorship” sæ
przejawem nierzetelnoħci naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki đamania i naruszania zasad etyki obowiazujæcych w nauce búdæ demaskowane, wđæcznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje
zatrudniajæce Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3) Redakcja powinna uzyskaè informacjú o ļródđach
Þnansowania publikacji, wkđadzie instytucji naukowobadawczych, stowarzyszeē i innych podmiotów („Þnancial disclosure”).
W zwiæzku z powyľszymi wytycznymi Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyľszego Redakcja Prac Instytutu Metalurgii Ľelaza na etapie skđadania propozycji artykuđu wymagaè búdzie informacji o wkđadzie poszczególnych Autorów w tworzenie artykuđu.
Gđówny Autor publikacji búdzie zobowiæzany zđoľyè
stosowne oħwiadczenie, które stanowi zađæcznik do
wniosku o wyraľenie zgody na publikacjú.

3. WYTYCZNE EDYCYJNE DO
PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI
1. Tekst naleľy sporzædziè w edytorze Microsoft WORD
czcionkæ Times New Roman, 12 pkt. z odstúpem 1,5
wiersza i marginesami 2,5 cm.
2. Naleľy podaè tytuđ i stopieē naukowy oraz nazwú
i adres jednostki zatrudniajæcej Autora (Autorów),
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umieszczone jako przypis dolny na pierwszej stronie
pracy, a takľe adres e-mail Autora.
3. Pod tytuđem naleľy podaè streszczenie w júzyku polskim i angielskim (wraz z tytuđem angielskim artykuđu).
4. Pod streszczeniem naleľy zamieħciè sđowa kluczowe
w júzyku polskim i angielskim, min. 5.
5. Na rysunki i tabele naleľy powođywaè siú w tekħcie
w nawiasach okrægđych, np. (Rys. 2), (Tab. 3), zaħ na
ļródđa literaturowe, zamieszczone na koēcu artykuđu, w nawiasach kwadratowych np. [7], [1–4] lub [2,
3, 9].
6. Podpisy pod rysunkami i tytuđy tabel powinny byè
opisane w júzyku polskim i angielskim.
7. Wykaz literatury – powinien byè umieszczony na
koēcu artykuđu pod tytuđem „LITERATURA”, wg nastúpujæcych wzorów:
1. Talaga L., Zieliēski Z.: Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986
2. Nowacki J.: Ferritic-austenitic steel and its weldability in large size constructions. J. Achiev. Mater. Manufact. Eng, 2009, t. 32, nr 2, s. 115–141
3. http://www.pewni.com/odpady/ (10.02.2013 r.) –
naleľy podaè dokđadnæ datú korzystania ze strony

4. Marcisz J., Garbarz B., Adamczyk M., Stúpieē
J.: Zgđoszenie patentowe nr P.401621 pt.: Sposób
krótkotrwađej obróbki cieplnej stali umacnianej
wydzieleniowo. 4.11.2012
5. PN-EN ISO 16120-2:2012E: Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu. Czúħè 2:
Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia
WZORY, TABELE, ILUSTRACJE
1. Równania chemiczne i wzory matematyczne naleľy
pisaè w oddzielnych wierszach tekstu i numerowaè
w nawiasach okrægđych np. (2).
2. Tabele powinny byè ponumerowane kolejno liczbami
arabskimi, np. „Tabela 2” – umieszczony nad tabelæ
z lewej strony wraz z tytuđem.
3. Wykresy, fotograÞe i rysunki nazywa siú rysunkami
i numeruje kolejno liczbami arabskimi.
4. Rysunki powinny byè przygotowane w kolorze lub
jako czarno-biađe, w rozdzielczoħci min. 300 dpi. Moľna je dođæczyè w osobnych plikach, w ogólnie przyjútych formatach wektorowych lub w postaci map bitowych (EPS, TIF, JPG).

Procedura recenzowania
• Artykuđ o charakterze naukowym publikowany
w kwartalniku Prace Instytutu Metalurgii Ľelaza jest recenzowany przez specjalistów spoħród
czđonków Zespođu Recenzentów „Prac IMĽ”. Autorzy
kierujæc artykuđ do publikacji w kwartalniku Prace
Instytutu Metalurgii Ľelaza wyraľajæ zgodú na
jego zrecenzowanie.
• Redakcja zamieszcza w kwartalniku listú Recenzentów, z którymi wspóđpracuje. Lista Recenzentów umieszczana jest takľe na stronie internetowej
kwartalnika.
• Wymagania formalne przygotowania artykuđu do
publikacji w kwartalniku oraz zalecenia dotyczæce przeciwdziađania przypadkom ghostwriting
i guest autorship zawarte sæ we Wskazówkach
dla Autorów.
• Przy wyborze Recenzenta Zespóđ Redakcyjny kieruje
siú:
– kompetencjami w danej dziedzinie nauki,
– brakiem konßiktu interesów Recenzenta i Autorów.
• Zespóđ Redakcyjny kierujæc do Recenzenta proħbú
o recenzjú umoľliwia mu wstúpne zapoznanie siú
z tematykæ publikacji i podaje informacje dotyczæce
terminu wykonania recenzji i jej charakteru. Po zaaprobowaniu propozycji Recenzent otrzymuje peđny
tekst artykuđu wraz z formularzem recenzji.
• Recenzowanie artykuđów jest nieodpđatne.
• Nazwisko Recenzenta nie jest ujawniane; ujawnienie
moľe nastæpiè wyđæcznie na podstawie jego zgody.
• Recenzent opracowuje recenzjú artykuđu w formie pisemnej na formularzu recenzji, odnoszæc siú zwđaszcza do kwestii innowacyjnoħci przedstawionej pracy,
stopnia samodzielnoħci jej wykonania, prawidđowo-

•

•

•

•

•

•
•

ħci stosowanych oznaczeē i jednostek oraz zwracajæc
uwagú na usterki júzykowe. Recenzja powinna zawieraè ocenú poszczególnych czúħci artykuđu i powinna siú koēczyè wnioskiem dotyczæcym dopuszczenia
artykuđu do druku.
Recenzent zwraca uwagú na poszanowanie praw
wđasnoħci intelektualnej oraz niedopuszczanie do
plagiatu i innego rodzaju nieprawidđowoħci, np. fađszowania danych eksperymentalnych.
W oparciu o otrzymanæ recenzjú Zespóđ Redakcyjny
podejmuje decyzjú o skierowaniu artykuđu do druku,
odrzuceniu artykuđu lub o odesđaniu go do Autora celem naniesienia poprawek.
W przypadku koniecznoħci wprowadzenia poprawek
Zespóđ Redakcyjny przekazuje artykuđ Autorowi
wraz z tekstem recenzji.
Autor po otrzymaniu recenzji z uwagami ma obowiæzek ustosunkowaè siú do nich i wprowadziè w tekħcie
odpowiednie zmiany. W przypadku uwag, z którymi
Autor siú nie zgadza moľe przygotowaè odpowiedļ na
recenzjú. W takim przypadku, a takľe przypadku decyzji Recenzenta co do ponownego okazania artykuđu
po korekcie autorskiej artykuđ kierowany jest ponownie do Recenzenta.
Ostatecznæ decyzjú o przyjúciu artykuđu do druku podejmuje Zespóđ Redakcyjny w oparciu o treħè recenzji i o ocenú ostatecznej wersji artykuđu dostarczonej
przez Autora.
W przypadku recenzji negatywnej artykuđ moľe byè
kierowany do dodatkowej recenzji
Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagajæ
recenzji i sæ kwaliÞkowane do druku bezpoħrednio
przez Redaktora naczelnego.
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Formularz recenzji

