Journal of Metallic Materials 2019, 71 (4), p. 19–48

Research projects funded from the Institute’s own funds completed in 2019
Projekty badawcze finansowane ze środków własnych Instytutu realizowane w 2019 roku

Jarosław Marcisz, Bogdan Garbarz, Bartłomiej Walnik,
Hanna Krztoń, Zofia Kania-Pifczyk

OPRACOWANIE KORELACJI
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH
ORAZ ODPORNOŚCI NA PRZEBICIE
ELEMENTÓW OPANCERZENIA ZE STALI
NANOSTRUKTURALNEJ BAINITYCZNEJ
Celem pracy było ustalanie korelacji pomiędzy właściwościami mechanicznymi wyznaczonymi w quazi-statycznych testach
rozciągania i dynamicznych testach ściskania a odpornością na
przebicie i na pękanie w testach ostrzałem blach ze stali nanostrukturalnej bainitycznej. Zależności pomiędzy standardowymi charakterystykami mechanicznymi a wskaźnikami odporności balistycznej umożliwiają uściślenie i zoptymalizowanie
parametrów wytwarzania elementów stalowych do zastosowań
na pancerze i osłony przed ostrzałem. W wyniku badań ustalono poziom właściwości mechanicznych i rodzaj mikrostruktury
oraz minimalną grubość blachy ze stali nanostrukturalnej bainitycznej, zapewniające spełnienie wymagań poziomu ochrony
balistycznej 2 wg Stanag 4569.
Słowa kluczowe: stal nanostrukturalna bainityczna, odkształcenie dynamiczne, właściwości mechaniczne, mikrostruktura,
odporność balistyczna

DEVELOPMENT OF CORRELATION OF
MECHANICAL PROPERTIES AND PUNCTURE
RESISTANCE OF ARMOUR COMPONENTS MADE
OF BAINITIC NANOSTRUCTURAL STEEL
The aim of the study was to determine the correlation between
mechanical properties determined in quasistatic tensile tests
and dynamic compression tests, and perforation and crack resistance in firing tests on panels made of nanostructured bainitic steel. The relationships between standard mechanical characteristics and ballistic resistance indexes allow specifying and
optimising the production parameters of steel components for
armour and ballistic protection applications. As a result of the
studies, the level of mechanical properties and the type of microstructure as well as the minimum thickness of a panel made
of nanostructured bainitic steel, ensuring compliance with the
requirements of level 2 ballistic protection according to Stanag
4569, were determined.
Keywords: nanostructured bainitic steel, dynamic strain, mechanical properties, microstructure, ballistic resistance

Wprowadzenie
Jednym z głównych kierunków rozwoju technologii wytwarzania wysokowytrzymałych stali konstrukcyjnych jest
dążenie do uzyskania jak najwyższej wytrzymałości, przy
jednoczesnym zapewnieniu wystarczającej do określonych
zastosowań plastyczności, ciągliwości i/lub odporność na
pękanie. Nowe podejście do wytwarzania nanostruktur
w stalach zaproponowane przez Bhadeshię ok. dwie dekady
temu, polegające na sterowaniu przebiegiem izotermicznych
przemian fazowych w zakresie temperatury poniżej 300°C,
doprowadziło do opracowania podstaw wytwarzania stali
nanostrukturalnych o strukturze bezwęglikowego bainitu
i austenitu resztkowego w ilości 15÷35% objętości. Z dotych-

czasowych wyników badań klasy stali nanostrukturalnych
bainitycznych wykonanych w Ł-IMŻ wynika, że możliwe
jest osiągnięcie właściwości wyrobów (blach i prętów) na
następującym poziomie: wytrzymałość 1,8÷2,2 GPa, umowna granica plastyczności 1,2÷1,6 GPa, wydłużenie całkowite
w statycznej próbie rozciągania 12÷20%, twardość 550÷650
HV10. Problemem wymagającym dalszych badań, w celu
komercjalizacji zastosowań wyrobów z nanostrukturalnej
stali bainitycznej, jest opracowanie odmian gatunkowych
w zakresie zawartości poszczególnych pierwiastków oraz
dostosowanych do tych składów parametrów wytwarzania,
zapewniających jak najlepsze właściwości użytkowe do określonych zastosowań.
Optymalizacja parametrów wytwarzania wyrobów ze stali nanostrukturalnej bainitycznej do różnych zastosowań
– w tym na elementy opancerzenia, szczególnie w zakresie
składu chemicznego i parametrów finalnej obróbki cieplnej,
jest wciąż przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych
(np. [1–7]). Poznanie właściwości materiału wyznaczanych
w laboratoryjnych testach statycznych i dynamicznych, które decydują o odporności na wysokoenergetyczne oddziaływania udarowe (np. w testach ostrzałem), wymaga opracowania bazy danych o odpowiedniej liczności. Taka baza danych jest niezbędna do identyfikacji parametrów (charakterystyk) materiałowych istotnych dla zastosowań, w których
występują ekstremalne oddziaływania dynamiczne. Artykuł
zawiera wyniki pracy będącej kontynuacją badań [8, 9] dotyczących opracowywania szeroko rozumianych charakterystyk użytkowych, w celu poszerzenia asortymentu wyrobów
wytwarzanych ze stali nanostrukturalnych bainitycznych.

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły odcinki blach ze stali nanostrukturalnej bainitycznej (NBA) o składzie Fe-0,58%C-1,9%Mn-1,8%Si-1,3%Cr-0,75%Mo. Próbki poddano obróbce cieplnej, obejmującej następujące etapy: austenityzowanie w temperaturze 950°C przez 30 minut, chłodzenie
w powietrzu i bezpośrednie wygrzewanie w temperaturze
przemiany izotermicznej. Zastosowano dwie temperatury
przemiany: 210°C i 225°C. Dla każdej z wymienionych temperatur zastosowano czas wygrzewania izotermicznego od
54 do 144 godzin.
Zakres badań ustalony w celu doboru optymalnych parametrów obróbki cieplnej blach ze stali nanobainitycznej
do składu chemicznego badanego materiału obejmuje charakterystykę mikrostruktury, pomiary zawartości austenitu resztkowego oraz pomiary właściwości mechanicznych
w testach rozciągania kwazistatycznego oraz w testach dynamicznych. Badania metodą pręta Hopkinsona wykonano
w WAT. Dla wariantów optymalnych wytworzono próbki
blach do badań w testach ostrzałem i przeprowadzono te
badania. W miejscach oddziaływania pocisków z blachą wykonano badania struktury.
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Wyniki badań właściwości mechanicznych
i mikrostruktury
Właściwości mechaniczne w statycznej próbie
rozciągania
Wyniki badań właściwości mechanicznych w statycznej
próbie rozciągania wykazały, że dla temperatury przemiany
210°C uzyskano wartości granicy plastyczności w szerokim
zakresie od ok. 800 MPa do 1400 MPa natomiast dla temperatury 225°C Rp0,2 wynosiła od ok. 1200 do 1450 MPa. Najwyższą wytrzymałość ok. 2250 MPa uzyskano dla temperatury 210°C. Wyniki analiz wykazały, że dla temperatury wygrzewania 210°C można uzyskać maksymalną wytrzymałość
powyżej 2100 MPa, a dla temperatury 225°C wysoką granicę
plastyczności, wyższą od 1400 MPa, przy zachowaniu dobrej
plastyczności. Na podstawie wyników pomiarów właściwości mechanicznych, dla danej temperatury, ustalono zakres czasu wygrzewania izotermicznego, w wyniku którego
uzyskano wymagany zestaw właściwości. Dla temperatury
210°C wynosi on od 96 do 120 godzin, a dla temperatury
225°C od 72 do 96 godzin. W podanym wyżej zakresie temperatury i czasu prowadzono dalsze badania w celu optymalizacji właściwości użytkowych.
Wyniki badań mikrostruktury i ułamka objętości
austenitu resztkowego
Na rys. 1 zamieszczono przykładowe obrazy mikrostruktury badanej stali po wygrzewaniu w temperaturze 210°C
i 225°C. Obserwowano pakiety listwowego nanobainitu
oraz w próbce 210/120 pojedyncze listwy martenzytu. Na
obrazach mikrostruktury nie można jednoznacznie wskazać
obszarów występowania resztkowego austenitu blokowego,
dlatego zastosowano metodę EBSD. Stwierdzono występowanie pasmowości mikrostruktury w postaci równomiernie
rozmieszczonych na grubości badanych próbek pasm o różnej podatności do wytrawiania, o odległościach pomiędzy
sąsiednimi pasmami od ok. 40 do 100 mm. Morfologia mikrostruktury badanych wariantów jest zbliżona, z wyjątkiem
próbki 210/54, w której widoczny jest blokowy austenit
resztkowy, w szczególności w pasmach segregacyjnych.
Wyniki pomiarów ułamka objętości austenitu resztkowego metodą rentgenowską (RTG) (ArRTG – łącznie blokowego
i listwowego) wykazały zawartość tej fazy w zakresie od 16

a)

do 26%. Ułamek objętości austenitu blokowego określonego
metodą EBSD (ArEBSD) wynosił od 10 do 17% dla wariantów
210/69 i 120 oraz 225/72 i 96. Dla tych wariantów wyznaczono ułamek objętości austenitu listwowego, jako różnicę
ArRTG – ArEBSD.
Analizę morfologii i pomiary zawartości austenitu resztkowego blokowego wykonano z zastosowaniem metody
EBSD dla wybranych wariantów obróbki cieplnej. Przykładowe wyniki pomiarów i obserwacje morfologii austenitu
resztkowego blokowego zamieszczono na rys. 2. Blokowy
austenit resztkowy jest równomiernie rozmieszczony w objętości materiału, a średnia cięciwa/szerokość ziarn/listew
tej fazy mieści się w przedziale od dziesiątych części mikrona
do kilku mikronów. W ocenie ułamka objętości należy wytypować reprezentatywny obszar oraz odpowiednie powiększenie. Dla stali nanostrukturalnej w badanych wariantach
wygrzewania izotermicznego, zawartość blokowego austenitu resztkowego wynosiła 210/96 – 10%, 210/120 – 13% oraz
225/72 – 13%, 225/96 – 17%.
Wyniki badań wielokrotnego odkształcenia
dynamicznego stali nanostrukturalnej
Wykonano badania nanostrukturalnej stali bainitycznej poddanej wielokrotnemu odkształceniu dynamicznemu z zastosowaniem pręta Hopkinsona oraz symulatora
Gleeble. Odkształcenie wielokrotne metodą Hopkinsona
wykonano z zastosowaniem ściskania jednoosiowego próbek o średnicach 4,0 i 5,0 mm oraz o wysokości 5,0 mm.
W wyniku eksperymentów ściskania dynamicznego z zastosowaniem techniki Hopkinsona wyznaczono krzywe naprężenie-odkształcenie w zakresie prędkości odkształcenia
-1
300÷1900 s . Za pomocą symulatora Gleeble realizowano
jednoosiowe ściskanie dwukrotne ze stałą prędkością odkształcenia 50 s-1. Na rys. 3 zamieszczono przykładowe
krzywe ściskania próbek o średnicy 5,0 mm dla prędkości
-1
odkształcenia 550 i 870 s . Próbki po wielokrotnym odkształceniu dynamicznym poddano badaniom makro- i mikrostruktury oraz wyznaczono rozkład twardości na przekroju równoległym do kierunku ściskania. Stwierdzono występowanie stref, w których twardość przekroczyła 700 HV.
W próbkach, które nie uległy pęknięciu, twardość osnowy
(poza strefami o najwyższej twardości) wzrosła do zakresu
660÷680 HV.

b)

Rys. 1. Mikrostruktura stali bainitycznej nanostrukturalnej po wygrzewaniu izotermicznym w temperaturze 210°C przez 120 godzin (a)
i w temperaturze 225°C przez 72 godziny (b). Skaningowy mikroskop elektronowy
Fig. 1. Microstructure of nanostructured bainitic steel after isothermal annealing at 210°C for 120 hours (a) and at 225°C for 72 hours (b).
Scanning electron microscope
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Rys. 2. Wyniki analizy EBSD. Stal nanostrukturalna bainityczna, wariant 225/72 (a) (kolorem czerwonym wyróżniono listwy i ziarna austenitu resztkowego blokowego). Skaningowy mikroskop elektronowy
Fig. 2. Results of EBSD analysis. Nanostructured bainitic steel, variant 225/72 (a) (laths and grains of blocky retained austenite are highlighted in red). Scanning electron microscope

Próbki po wielokrotnym odkształceniu dynamicznym
w symulatorze Gleeble poddano badaniom makro- i mikrostruktury oraz wyznaczono rozkład twardości na przekroju
równoległym do kierunku ściskania. Badania makrostruktury i mikrostruktury oraz rozkład twardości próbki ściskanej jednokrotnie do wartości odkształcenia 0,60 wykazały
obecność adiabatycznych pasm ścinania, w których wystąpiły pęknięcia. W wyniku badań makro-, mikrostruktury
i pomiarów twardości próbek po dwukrotnym ściskaniu
jednoosiowym stwierdzono występowanie stref, w których
twardość osiągnęła poziom 800 HV. W materiale nie występowały adiabatyczne pasma ścinania.

Testy ostrzałem
Rys. 3. Krzywe naprężenie-odkształcenie dynamiczne uzyskane
w wyniku dwukrotnego ściskania w warunkach testu Hopkinsona
Fig. 3. Stress-dynamic strain curves obtained as a result of double
compression under the Hopkinson test conditions

Przeprowadzono analizę wyników dwukrotnego ściska-1
nia dynamicznego (50 s ) za pomocą symulatora Gleeble.
Charakter krzywych w zakresie umocnienia odkształceniowego w drugim etapie ściskania w odniesieniu do materiału ściskanego jednokrotnie nie uległ istotnym zmianom,
poza nieznacznym wzrostem poziomu naprężeń. Znacząco
odmienny charakter przybrały krzywe dwukrotnego ściskania, dla których odkształcenie w pierwszym etapie wyniosło
0,25 i 0,35, a w kolejnym odpowiednio 0,25 i 0,15. Materiał
w trakcie pierwszego ściskania uległ umocnieniu w wyniku częściowej przemiany austenitu w martenzyt i wzrostu
gęstości dyslokacji. Austenit resztkowy jest wzbogacony
w węgiel w odniesieniu do osnowy bainitycznej oraz średniej zawartości węgla w stali. Przed drugim odkształceniem
mikrostruktura stali była złożona z bezwęglikowego bainitu dolnego listwowego (nanobainitu), austenitu resztkowego oraz wysokowęglowego martenzytu powstałego z części
austenitu resztkowego (ang. „fresh martensite”). Materiał
w takim stanie strukturalnym nie wykazuje zdolności do
umocnienia odkształceniowego, a w trakcie ściskania następuje spadek naprężenia ze wzrostem odkształcenia z powodu lokalnego wzrostu temperatury i w konsekwencji zmian
mikrostruktury.

Testy ostrzałem blach o grubości 8,5 mm z wytopu przemysłowego o składzie chemicznym 0,58%C-1,95%Mn-1,8%Si-1,30%Cr-0,67%Mo (%masowe) wykonano w WITPiS. Badaniom ostrzałem poddano materiał po zastosowaniu dwuetapowej obróbki cieplnej, tzn. wygrzewanie izotermiczne
realizowano w dwóch temperaturach. Szczegółowe wyniki
badań materiału po obróbce cieplnej dwuetapowej zawiera
sprawozdanie z pracy badawczej [8]. Wariant odniesienia
stanowiły blachy poddane obróbce jednoetapowej w temperaturze przemiany izotermicznej 210°C przez 120 godzin.
Wariant 210/120 charakteryzuje wytrzymałość na rozciąganie wyższa niż 2100 MPa i Rp0,2 ok. 1300 MPa, przy wydłużeniu 11÷14%. Blachy po obróbce dwuetapowej charakteryzowała wytrzymałość w zakresie 1999÷2089 MPa, Rp0,2
1250÷1450 MPa i wydłużenie 11,5÷14,7%. Badane warianty
były zróżnicowane w zakresie ułamka objętości austenitu
resztkowego: od 16% – wariant odniesienia, do 33%.
Testy ostrzałem wielokrotnym wykonano z zastosowaniem dwóch rodzajów amunicji: kal. 5,56×45 mm M193
(poziom 1 Stanag 4569) oraz kal. 7,62×39 mm API BZ
(poziom 2 Stanag 4569).
Blacha w wariancie odniesienia wykazała odporność na
przebicie oraz pękanie w warunkach ostrzału wielokrotnego
amunicją M193 i BZ. Testy ostrzałem amunicją BZ prowadzono w górnym granicznym zakresie prędkości określonym
w Stanag 4569 – poziom 2, a nawet poza tym zakresem. Blacha w wariacie dwuetapowych nie spełniła testów ostrzałem
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dla obydwu rodzajów amunicji dla granicznych najwyższych
prędkości pocisków.
Na podstawie wyników badań makrostruktury w miejscu działania pocisku M193 stwierdzono typowe efekty
oddziaływania dynamicznego, takie jak powstawanie pęknięć w określonej odległości od osi uderzenia rdzenia oraz
adiabatyczne pasma ścinania w pobliżu powierzchni blachy.
W analizowanym przypadku długość pęknięcia osiągnęła ok.
¼ grubości blachy, co jest wynikiem pozytywnym w aspekcie
odporności podczas kolejnych uderzeń. W badanych obszarach uderzenia za pomocą pocisku BZ stwierdzono zasięg
penetracji, mierzony głębokością wnikania rdzenia, w przedziale 3÷4 mm. Wyraźnie widoczny jest odmienny sposób
penetracji w zakresie generowania pęknięć, spośród których
najbardziej niebezpieczne są równoległe do normalnej do
powierzchni blachy. Nie wszystkie parametry testów są możliwe do kontroli i rejestracji w trakcie ostrzału i mogą różnić
się pomimo zbliżonej prędkości. Różnice związane są m.in.
z odchyłkami masy rdzenia, co ma wpływ na wartość energii
kinetycznej, kształtem rdzenia oraz z osiowością uderzenia
w blachę (zależną od stabilizacji toru lotu pocisku). Dodatkową zmienną stanowią odchyłki wymiarowe grubości blachy dochodzące do 0,3 mm. Wymienione parametry mogą
mieć znaczenie w przypadku badań blach o krytycznej grubości dla określonych warunków testów ostrzałem (rodzaju
amunicji i zakresu prędkości pocisku).

Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu zamieszczono wyniki badania właściwości mechanicznych i mikrostruktury stali nanostrukturalnej bainitycznej w celu wytypowania zakresu
parametrów wygrzewania izotermicznego, umożliwiających uzyskanie wysokiej odporności na przebicie. Założono dla spełnienia testów ostrzałem wytrzymałość powyżej
2000 MPa oraz granicę plastyczności wyższą od ok. 1250
MPa. Wymienione wartości zostały spełnione dla kilku wariantów obróbki cieplnej o temperaturze wygrzewania 210
i 225°C i czasach odpowiednio 96 i 120 godzin oraz 72 i 96
godzin. Dodatkowo badaniom poddano warianty po obróbce izotermicznej dwuetapowej. Przeprowadzono analizy, pomiary i badania morfologii austenitu resztkowego, którego
udział objętościowy i morfologia mogą mieć istotny wpływ
na zdolność do pochłaniania i rozpraszania energii udarowej. Warianty 210/120 i 225/72 o korzystnym zestawie właściwości mechanicznych i wysokiej odporności na przebicie
(stwierdzonej w testach ostrzałem, wykonanych w innych
pracach) charakteryzowała zawartość austenitu resztkowego odpowiednio około 16 i 27%, w tym zawartość austenitu
blokowego wynosiła w obydwu przypadkach 13%.
Przedstawiono analizę wyników badań stali nanostrukturalnej bainitycznej poddanej wielokrotnemu ściskaniu
jednoosiowemu w warunkach odkształcenia dynamicznego.
Eksperymenty przeprowadzono w szerokim zakresie prędkości odkształcenia: 300÷1900 s-1 za pomocą pręta Hopkinsona oraz 50 s-1 w symulatorze Gleeble. Dla podanych zakresów prędkości odkształcenia wyznaczono krytyczne wartości
odkształceń, po przekroczeniu których materiał znacząco
zmienia właściwości, w szczególności zdolność do umocnienia odkształceniowego i ciągliwość. Przeprowadzono analizę
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zmian strukturalnych zachodzących w materiale w wyniku
odkształceń dynamicznych, z uwzględnieniem wpływu lokalizacji odkształcenia w procesie ściskania.
Na podstawie wyników testów ostrzałem oraz badań struktury w miejscach oddziaływania pocisków, zaproponowano
zestaw wartości właściwości mechanicznych (wyznaczanych
w statycznej próbie rozciągania), które decydują o zdolnościach ochronnych. Istotnym zagadnieniem było wskazanie optymalnego wariantu dla spełnienia poziomu ochrony
przed oddziaływaniem dwóch rodzajów pocisków będących
przedmiotem niniejszej analizy: M193 (kal. 5,56×45 mm)
oraz BZ (kal. 7,62×39 mm). Wariant 210/120 o wytrzymałości min. 2100 MPa, Rp0,2 ok. 1300 MPa i wydłużeniu 11÷14%
spełnił wymagania odporności na przebicie pociskami M193
i BZ zgodnie z wymaganiami dokumentu Stanag 4569 dla
poziomu 1 i 2. Żaden z badanych wariantów obróbki dwuetapowej, charakteryzujący się niższą wytrzymałością nie
spełnił wymagań odporności na przebicie jednocześnie dla
obydwu ww. rodzajów pocisków. Z wykonanych badań porównawczych wynika, że kluczowym parametrem materiałowym w przypadku stali nanobainitycznej jest wytrzymałość na rozciąganie oraz zawartość austenitu resztkowego.
Ustalono, że optymalny ułamek objętości austenitu resztkowego wynosi od 15 do 20%. Nie stwierdzono wpływu wartości granicy plastyczności w badanym zakresie 1250÷1450
MPa oraz wydłużenia od 11 do 15% na odporność na przebicie. Wskazany zakres wydłużenia jest wystarczający do zagwarantowania odporności na pękanie blach w warunkach
ostrzału wielokrotnego.
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OPRACOWANIE TECHNOLOGII
WYTWARZANIA PŁASKOWNIKÓW
WARSTWOWYCH ŁĄCZONYCH METODĄ
WALCOWANIA NA GORĄCO I BADANIA
EKSPERYMENTALNYCH WYROBÓW.
CZ. II
W pracy omówiono wyniki fizycznych eksperymentów walcowania blach warstwowych. Eksperymenty wykonano na płaskownikach dwu- i trójwarstwowych ze stali S235JR, S355J2,
42CrMo4 i NANOS-BA. Badania mikrostruktury przeprowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego i skaningowego
mikroskopu elektronowego, SEM. Wyniki pracy wskazują na
powstanie trwałych połączeń między warstwami materiałów
w wyniku ich walcowania na gorąco i na możliwość zastosowania stali z gatunków S235JR, S355J2, 42CrMo4 i NANOS-BA
do tworzenia połączeń warstwowych.
Słowa kluczowe: blachy warstwowe, walcowanie na gorąco,
badania mikrostruktury, połączenia między warstwami

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE
PRODUCTION OF CLAD PLATES JOINED BY HOT
ROLLING AND TESTING OF EXPERIMENTAL
PRODUCTS. PART II
The study presents the results of physical experiments consisting in the rolling of clad plates. The experiments were carried out of two-layered and three-layered clad plates made of the
S235JR, S355J2, 42CrMo4 and NANOS-BA steels. The microstructure investigation was carried out with the use of a light
microscope and scanning electron microscope (SEM). The results indicate the formation of permanent connections between
the layers of the materials due to hot rolling and the possibility
to apply the S235JR, S355J2, 42CrMo4 and NANOS-BA steel
grades in clad plates.
Keywords: clad plates, hot rolling, microstructure examination, layer connections

Wprowadzenie
Wyroby płaskie złożone z dwóch lub więcej trwale połączonych warstw różnych materiałów o odrębnych właściwościach fizycznych znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym, budowy maszyn, chemicznym,
okrętowym i samochodowym. Obecnie w Polsce nie są pro-

dukowane płaskie stalowe wyroby warstwowe w procesie
walcowania na gorąco. Technologia walcowania na gorąco
blach warstwowych jest trudnym technologicznie i skomplikowanym w realizacji procesem, niemniej jest stosowana
przez światowych producentów [1, 2]. Wynika to ze zróżnicowanych właściwości materiałów stanowiących warstwy
składowe, które odkształcają się odmiennie [3–5].
Głównym celem pracy była ocena jakości eksperymentalnych płaskowników warstwowych wytworzonych w linii
do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania wyrobów (LPS). Ocenie poddano eksperymentalne połączenia
stali z gatunków S235JR, S355J2, 42CrMo4 i NANOS-BA.
W tym celu wykonano badania materiałoznawcze w zakresie
mikroskopii świetlnej i skaningowej oraz wykonano pomiary twardości.

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły płaskowniki dwuwarstwowe
i trójwarstwowe w stanie po walcowaniu na gorąco w linii
LPS / Moduł B, będącej na wyposażeniu Ł-IMŻ. Skład chemiczny użytych materiałów przedstawiono w tabeli 1.

Wyniki badań i ich dyskusja
Badania mikroskopowe wykonano za pomocą mikroskopu świetlnego OLYMPUS DSX500i (MŚ) i skaningowego
mikroskopu elektronowego (SEM). Obserwacje mikrostruktury przeprowadzono na zgładach wzdłużnych i poprzecznych względem kierunku walcowania. Badania mikrostruktury za pomocą MŚ wykonano na zgładach nietrawionych,
trawionych 4% nitalem oraz trawionych elektrolitycznie,
w zakresie powiększeń od 100 do 1000×. Szczegółowe badania mikrostruktury wraz z mikroanalizą składu chemicznego w wybranych mikroobszarach realizowano za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego INSPECT F,
w zakresie powiększeń do 10000×. Obserwacje za pomocą
SEM wykonano na zgładach nietrawionych, trawionych 4%
nitalem lub elektrolitycznie. Przykładowe wyniki obserwacji
mikrostruktury pod MŚ i SEM zamieszczono odpowiednio
na rysunkach 1a i 1b. Natomiast wyniki mikroanalizy składu chemicznego w mikroobszarach połączenia stali S235JR
i 42CrMo4 przedstawiono na rysunku 2.
Badania rozkładu mikrotwardości metodą Vickersa, przy
obciążeniu 0,1 kG wykonano w oparciu o wytyczne normy
PN-EN ISO 6507-1:2007. Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa – Część 1: Metoda badań. Pomiary mikrotwardości przeprowadzono na zgładach wzdłużnych i popr-

Tabela 1. Składy chemiczne stali przeznaczonych na wyroby warstwowe, % masowe
Table 1. Chemical compositions of steels intended for clad products, weight %
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Rys. 1. Mikrostruktura eksperymentalnego połączenia stali S235JR – 42CrMo4; a) zgład nietrawiony, b) zgład trawiony 4% nitalem
Fig. 1. Microstructure of the experimental connection of steels S235JR – 42CrMo4 a) non-etched microsection, b) microsection etched with
a 4% nital
OBSZAR BADAŃ
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Rys. 2. Wyniki mikroanalizy składu chemicznego w mikroobszarach połączenia stali S235JR i 42CrMo4, zgład wzdłużny
Fig. 2. Results of the microanalysis of chemical composition in the micro-areas of the S235JR and 42CrMo4 steel connection, longitudinal
microsection
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zecznych względem kierunku walcowania płaskowników
warstwowych. Wyniki rozkładu twardosći na przekroju
poprzecznym płaskownika warstwowego, złożonego z stali
z gatunku S235JR i 42CrMo4 zamieszczono na rysunku 3.

Roman Kuziak, Marian Niesler, Krzysztof Radwański,
Dariusz Woźniak, Artur Mazur, Piotr Różański,
Valeriy Pidvysots’kyy, Bogdan Zdonek,
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BADANIA PROCESÓW
WYTWARZANIA BLACH
ELEKTROTECHNICZNYCH

Rys. 3. Wyniki rozkładu twardości na przekroju wzdłużnym płaskownika, będącego połączeniem stali S235JR i 42CrMo4, zgład
wzdłużny
Fig. 3. Results of hardness distribution on the longitudinal section
of a plate, which is a combination of the S235JR and 42CrMo4
steels, longitudinal microsection

Wnioski
1. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mikrostruktury i pomiarów twardości potwierdzono wysoką jakość
eksperymentalnych połączeń złożonych z warstw stali
S235JR, S355J2, 42CrMo4, X5CrNi18-10 i NANOS-BA.
Nie stwierdzono w strefie zgrzania występowania pęknięć
i innych nieciągłości mikrostruktury.
2. W większości badanych płaskowników warstwowych
stwierdzono w strefie linii łączenia materiałów obecność
drobnych tlenków krzemu, mogących być pozostałością
po obróbce mechanicznej w trakcie przygotowywania
warstw (frezowanie, szlifowanie) do procesu łączenia metodą walcowania na gorąco, co wskazuje na konieczność
poprawy jakości przygotowywanego materiału.
3. W wyniku przeprowadzonych prób technologicznych walcowania na gorąco z jednym przepustem z gniotem ~40%
wytworzono płaskownik trójwarstwowy, złożony z warstw
stali 42CrMo4 – NANOS-BA – 42CrMo4, bez widocznych
oznak braku zgrzania warstw, co potwierdziły badania
metaloznawcze.
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Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów wytapiania, walcowania na gorąco i na zimno oraz obróbki cieplnej na
strukturę oraz teksturę blachy transformatorowej o zaproponowanym składzie chemicznym. Przeprowadzono symulacje numeryczne i fizyczne w tym: wykonano 100 kg wytopy stali o założonym składzie chemicznym, opracowano parametry procesu
walcowania na gorąco i odwalcowano płaskowniki o założonej
grubości nominalnej 3 mm, wykonano badania plastometryczne z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800, wyniki których
wykorzystano do opracowania modelu reologii stali o określonym składzie chemicznym w procesie walcowania na gorąco,
jak też zaprojektowano i wykonano próby sekwencyjnego odkształcenia badanej stali z wykorzystaniem symulatora Gleeble
3800, które odwzorowywały proces przemysłowego walcowania
i chłodzenia blachy w kręgu.
Słowa kluczowe: blacha transformatorowa, dobór składu,
struktura i tekstura blachy, symulacja walcowania blach za pomocą symulatora Gleeble 3800, model reologii stali

STUDY ON THE PROCESSES OF PRODUCING
ELECTRICAL SHEETS
The purpose of the study was to examine the influence of
smelting, hot and cold rolling and heat treatment parameters
on the structure and texture of a transformer sheet with the
proposed chemical composition. Numerical and physical simulations were carried out, including: 100 kg steel melts with
an assumed chemical composition were made, parameters of
the hot rolling process were developed and plates with assumed
nominal thickness of 3 mm were rolled, plastometric tests were
performed using a Gleeble 3800 simulator, the results of which
were used to develop a model of the rheology of steel with a specific chemical composition in the hot rolling process, as well as
tests of sequential straining of the tested steel using the Gleeble
3800 simulator were designed and performed, which mapped
the process of industrial rolling and cooling of sheets in a coil.
Keywords: transformer sheet, composition selection, sheet
structure and texture, sheet rolling simulation using a Gleeble
3800 simulator, steel rheology model

Wprowadzenie
Motywacją podjęcia pracy jest potrzeba opanowania
w kraju produkcji stali transformatorowej wyższej generacji
i umożliwienia konkurowania na rynku producentów tego
asortymentu. Jej celem było zbadanie wpływu parametrów
wytapiania, walcowania na gorąco i na zimno oraz obróbki
cieplnej na właściwości mechaniczne, strukturę oraz teksturę blachy transformatorowej o zaproponowanym składzie
chemicznym. Zaplanowany cel osiągnięto w wyniku realizacji wymaganego programu badań, obejmujących symulacje
numeryczne i fizyczne oraz badania metaloznawcze uzyskanych materiałów.
Przedmiotem badań była stal krzemowa o zorientowanym
ziarnie (GA) przeznaczona do produkcji blach cienkich na
rdzenie transformatorowe. Jest ona jedynym wyrobem stalowym, którego finalne właściwości kształtowane są w procesie wtórnej rekrystalizacji (anormalnego rozrostu ziarna)
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[1]. Wyróżniającymi właściwościami tych stali są: wysoka
przenikalność magnetyczna, wysoka indukcja magnetyczna i niski współczynnik stratności. Na te właściwości stali
transformatorowych mają wpływ cechy mikrostruktury
(uprzywilejowana orientacja krystalograficzna – silna tekstura Gossa i wielkość ziarna) [1, 2], naprężenia wewnętrzne i defekty powierzchni blachy.
Obecnie stali krzemowych o zorientowanym ziarnie nie
produkuje się w kraju.

Materiał, zakres i metodyka badań
Przedmiotem badań była stal krzemowa o zorientowanym
ziarnie przeznaczona na blachy transformatorowe. Wymagane cechy mikrostruktury, mające wpływ na finalne właściwości użytkowe blach, kształtowane w procesie wtórnej
rekrystalizacji, obejmujące między innymi uprzywilejowaną
orientację krystalograficzną, określoną wielkość ziarna i naprężenia wewnętrzne, zaplanowano uzyskać w wyniku uzyskania stali o określonym składzie chemicznym, z uwzględnieniem obniżonych lub regulowanych poziomów zawartości: glinu, siarki, cyny, tlenu i azotu a także zastosowaniu
odpowiednich parametrów kolejnych operacji technologicznych, w tym walcowania na gorąco i na zimno oraz obróbki
cieplnej.
W ramach pracy opracowano technologię i wykonano wytopy stali elektrotechnicznej o założonym składzie chemicznym w warunkach laboratoryjnych (masa wytopu 100 kg).
Do tego celu wykorzystano próżniowy piec indukcyjny
VSG100. Azot na wymaganą zawartość wprowadzono do
stali, stosując odpowiednie ciśnienie cząstkowe tego gazu
nad kąpielą. Stal odlewano poprzez kadź pośrednią, w atmosferze azotu na wlewki do wlewnicy żeliwnej zbieżnej ku
dołowi o przekroju kwadratowym z nadstawką, lub do wlewnicy chłodzonej wodą (tak zwanego krystalizatora).
Następnie opracowano parametry i przeprowadzono próby walcowania na gorąco blach z przeznaczeniem do dalszego walcowania na zimno. Walcowanie na gorąco płaskowników zrealizowano przy wykorzystaniu linii walcowania
LPS z użyciem pieca grzewczego, jednoklatkowej walcarki
duo nawrotnej o średnicy walców 550 mm i długości beczki
700 mm i pieca termosu do obróbki cieplnej bezpośrednio
po zakończeniu walcowania. Temperatura nagrzewania stali dobrana została w oparciu o skład chemiczny oraz prognozowane właściwości plastyczne w zakresie temperatury
przeróbki plastycznej na gorąco, uwzględniając wymagania
odnośnie do właściwości wyrobu końcowego. Do wyznaczenia średniego nacisku jednostkowego, jaki wywiera pasmo
na walce, zastosowano metodę Zjuzina. Do obliczenia wartości naprężenia uplastyczniającego wykorzystano metodę
opracowaną przez Hensla i Spittla. Opracowany program
walcowania pozwolił uzyskać płaskowniki o założonej grubości nominalnej 3 mm. Z materiałów po kolejnych etapach
walcowania pobrano próbki do badań metaloznawczych
z użyciem symulatora Gleeble oraz badań metalograficznych.
W innym etapie pracy zaprojektowano badania plastometryczne z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800, w oparciu o wyniki obliczeń termodynamicznych oraz informacji
dotyczących przemysłowego procesu walcowania blach
transformatorowych.
Wyniki badań plastometrycznych wykorzystano do opracowania modelu reologii stali o określonym składzie chemicznym w procesie walcowania na gorąco.
Zaprojektowano i wykonano również próby sekwencyjnego odkształcenia badanej stali z wykorzystaniem symulatora
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Gleeble 3800, które odwzorowywały proces przemysłowego
walcowania i chłodzenia blachy w kręgu.

Przykład uzyskanych wyników
W ramach pracy wykonano 100 kg wytopy stali elektrotechnicznej charakteryzującej się wysoką czystością pod
względem zawartości tlenu, wodoru i siarki oraz regulowaną
zawartością azotu oraz glinu z dodatkiem i bez dodatku cyny
– pierwiastków gwarantujących utworzenie inhibitorów
rozrostu ziaren w blasze transformatorowej, w tym azotków
glinu. We wszystkich wykonanych wytopach uzyskano założony skład chemiczny.
Po dobraniu temperatur walcowania i opracowaniu parametrów procesu walcowania na gorąco przewalcowano
wlewki z wytopów laboratoryjnych, wykorzystując do tego
celu moduł B linii LPS. Stosując dobraną ilość przepustów
w efekcie końcowym uzyskano blachę o grubości ~3 mm.
Na podstawie wykonanych badań plastometrycznych
opracowano model reologii stali o określonym składzie chemicznym w procesie walcowania na gorąco. Wyznaczone
w badaniach wartości energii aktywacji procesu odkształcenia plastycznego i współczynnika wrażliwości naprężenia
uplastyczniającego badanej stali na prędkość odkształcenia
wynoszą, odpowiednio, Q = 86 171 J/mol i m = 0,289. Uzyskane wartości wskazują na jej dużą plastyczność technologiczną w procesach przeróbki plastycznej.
Zrealizowane próby sekwencyjnego odkształcenia badanej stali z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800, które
odwzorowywały proces przemysłowego walcowania i chłodzenia blachy w kręgu pozwoliły stwierdzić, że w kolejnych
etapach procesu walcowania rośnie udział ferrytu w strukturze stali, co jest zgodne z wynikami obliczeń termodynamicznych. W przerwie między przepustami występuje zjawisko rekrystalizacji statycznej austenitu i ferrytu, co powoduje systematyczne rozdrobnienie struktury. Jednak powolne
chłodzenie w kręgu, powoduje rozrost ziarna ferrytu do rozmiarów maksymalnie 150÷250 mm.
Ogólny schemat symulacji procesu walcowania blach
transformatorowych na gorąco za pomocą symulatora Gleeble 3800 przedstawiono na rys. 1, natomiast na rys. 2
zilustrowano zmiany struktury w wyniku symulacji procesu
walcowania na symulatorze Gleeble.
W strukturze próbek z rys. 2 występują duże ziarna ferrytu
oraz wydłużone skupiska bainitu i martenzytu, które utworzyły się w wyniku rozpadu austenitu podczas chłodzenia po
odkształceniu. W obszarze skupisk tych niskotemperaturowych produktów przemiany występują też małe ziarna ferrytu, co pozwala wnosić, że również utworzyły się one podczas
chłodzenia próbki.

Podsumowanie
Założony program i cel pracy należy uznać za zrealizowane. Opracowane procedury badań i uzyskane wyniki, w tym
model reologii stali o określonym składzie chemicznym
w procesie walcowania na gorąco, zostaną wykorzystane do
symulacji procesu walcowania blach w linii technologicznej.
Wyniki badań zostaną także wykorzystane przy realizacji
projektu badawczo-rozwojowego mającego na celu opanowanie technologii wytwarzania stali krzemowych o zorientowanym ziarnie w warunkach krajowych.
Ponadto wyniki pracy zostaną opublikowane w formie
artykułu.
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Rys. 1. Symulacja procesu walcowania blach transformatorowych na gorąco
Fig. 1. Simulation of hot rolling of transformer sheets

a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Zmiana struktury (pow. X 277) w wyniku symulacji procesu walcowania na symulatorze Gleeble, oznaczenie próbek zgodnie z rys. 1:
a) 07; b) 06; c) 05; d) 04
Fig. 2. Structure change (mag. X 277) as a result of the simulation of the rolling process on the Gleeble simulator, determination of samples
in accordance with Fig. 1: a) 07; b) 06; c) 05; d) 04
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e)

f)

g)

Rys. 2 cd. Zmiana struktury (pow. X 277) w wyniku symulacji procesu walcowania na symulatorze Gleeble, oznaczenie próbek zgodnie
z rys. 1: e) 03; f ) 02; g) 01
Fig. 2. Structure change (mag. X 277) as a result of the simulation of the rolling process on the Gleeble simulator, determination of samples
in accordance with Fig. 1: e) 03; f ) 02; g) 01
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OPRACOWANIE WSTĘPNYCH ZAŁOŻEŃ
DLA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII
WYTWARZANIA NOWEJ ZASYPKI
DO ZAMKNIĘĆ SUWAKOWYCH
Wykonano badania pozwalające na zaplanowanie zakresu
prac niezbędnych do opracowania innowacyjnej technologii
wytwarzania zasypek do zamknięć suwakowych w warunkach
przedsiębiorstwa PEDMO S.A. Tychy. Obiektem badań było
urządzenie produkcyjne do wytwarzania zasypek. Istotnym
parametrem pracy tego urządzenia (mieszalnika) jest temperatura pancerza ściśle skorelowana z temperaturą zasypki, gdyż
w zależności od niej zmienia się czas powlekania ziaren piasku
intensyfikatorem sił adhezji i inhibitorem spiekania. Wykonano szereg sesji pomiarowych temperatury mieszalnika, obejmujących różne warunki atmosferyczne i produkcyjne. Ponadto
wykonano rejestrację sygnału akustycznego emitowanego przez
mieszalnik, pobrano próbki zasypki oraz wykonano badania
ich składu chemicznego, analizę termiczną oraz obliczenia termochemiczne. Ze względu na cel pracy nie kończy się ona jednoznacznymi wnioskami o utylitarnym znaczeniu, ale definiuje
i precyzuje zagadnienia, które należy w ramach projektu zbadać
i rozwiązać.
Słowa kluczowe: zasypka, zamknięcia suwakowe, powlekanie
ziaren, inhibitor spiekania, intensyfikator sił adhezji, analiza
sygnału akustycznego, mieszalnik, temperatura mieszalnika

DEVELOPMENT OF PRELIMINARY ASSUMPTIONS
FOR THE INNOVATIVE TECHNOLOGY OF
PRODUCING A NEW POWDER FOR SLIDE GATES
Studies were carried out to plan the scope of work necessary
to develop an innovative technology for producing powders for
slide gates in the conditions of PEDMO S.A. Tychy. The subject
of the study was a powder production device. An important parameter of the operation of this device (mixer) is the armature
temperature closely correlated with the powder temperature, because depending on it the time of coating sand grains with an
intensifier of adhesion force and sintering inhibitor varies. A series of mixer temperature measuring sessions were performed,
covering various atmospheric and production conditions. In
addition, the acoustic signal emitted by the mixer was recorded, powder samples were taken, and their chemical composition, thermal analysis and thermochemical calculations were
performed. Due to the purpose of the study, it is not wrapped
up with unequivocal conclusions of utilitarian significance, but
it defines and specifies issues that should be investigated and
resolved as part of the project.
Keywords: powder, slide gates, grain coating, sintering inhibitor, adhesion force intensifier, acoustic signal analysis, mixer,
mixer temperature

Wprowadzenie
Analiza dotychczasowych warunków techniczno-technologicznych wytwarzania zasypki do zamknięć suwakowych
w przedsiębiorstwie PEDMO S.A. wykazała brak stabilności
parametrów jakościowych produktu. Zdiagnozowano, że ze
względu na warunki lokalowe proces wytwarzania zachodzi
w zróżnicowanej temperaturze, zależnej od pory roku i warunków atmosferycznych. Zwrócono uwagę na brak kontroli
procesu powlekania ziaren piasku inhibitorem spiekania.
Ponadto uznano, że prace zmierzające do poprawy właściwości zasypki nie powinny ograniczyć się do technologii
wytwarzania, ale obejmować badania i dobór surowców,

z których zasypka jest wytwarzana oraz opracowanie zobiektywizowanych metod kontroli procesów wytwarzania.
Na podstawie rozpoznania opracowano ofertę badawczą dla
przedsiębiorstwa.

Zakres i metodyka badań
W ramach pracy wykonano wielogodzinny monitoring
termowizyjny mieszalnika wytwarzającego zasypkę do zamknięć suwakowych w różnych warunkach atmosferycznych i w poszczególnych fazach produkcji. Poszukując metody monitorowania procesu powlekania ziaren inhibitorem
spiekania zaproponowano nowatorską metodę kontroli
procesu powlekania ziaren zasypki poprzez analizę sygnału
akustycznego generowanego przez mieszalnik podczas pracy. Ziarna trąc o siebie generują sygnał akustyczny, którego
charakterystyka zależy od parametrów (grubość, ciągłość,
równomierność) warstwy inhibitora spiekania osadzonej na
powierzchni poszczególnych ziaren. W efekcie można określić moment równomiernego pokrycia wszystkich ziaren.
Brak takiego monitoringu powoduje, że proces może być
zbyt krótki, co nie zapewnia odpowiedniego pokrycia ziaren
lub zbyt długi, a wówczas oprócz pogorszenia efektywności
ekonomicznej, dochodzi do destrukcji zbyt dużej ilości ziaren, co wpływa negatywnie na parametry użytkowe zasypki.
W ramach pracy wykonano wstępne pomiary sygnału akustycznego wraz z analizą wybranych częstotliwości. Badania
te wykonano we współpracy z firmą ECTS z Krakowa, która
będzie partnerem Ł – IMŻ w realizacji projektu w PEDMO.
Wyniki tych pomiarów będą podstawą do opracowania metodyki badawczej w ramach projektu. Ponadto uznano, że
prace zmierzające do poprawy właściwości zasypki nie powinny ograniczyć się do technologii wytwarzania, ale obejmować badania i dobór surowców, z których zasypka jest
wytwarzana oraz opracowanie zobiektywizowanych metod
kontroli procesów wytwarzania. W tym celu pozyskano i wykonano wstępne badania surowców i gotowej zasypki w zakresie składu chemicznego i analizy termicznej, a także na
podstawie badań składu chemicznego wykonano symulacje
numeryczne właściwości chromitu w zależności od składu
chemicznego.

Wyniki i ich dyskusja
W wyniku pomiarów temperatury pancerza mieszalnika
(Rys. 1) stwierdzono nie tylko spodziewaną zależność pomiędzy temperaturą otoczenia, a temperaturą pracy mieszalnika, ale zauważono, że na tą zmienność nakłada się
wzrost temperatury mieszalnika w miarę pracy podczas
zmiany produkcyjnej, zależny od rytmiczności produkcji
(Rys. 2). W okresach przerw spowodowanych rozładunkiem
i załadunkiem nowej porcji wsadu dochodzi do niewielkich
spadków temperatury. Zaproponowano w związku z tym
zewnętrzne podgrzewania mieszalnika za pomocą ciepła
odpadowego z kompresorowni. Sposób realizacji zostanie
opracowany w ramach projektu.
Oprócz monitoringu temperatury, we współpracy z firmą
ECT Systems z Krakowa, wykonano sesję pomiarową sygnału akustycznego generowanego przez mieszalnik obejmującą jedną zmianę produkcyjną. Sygnał został zarejestrowany
trójdrożnie z poniższymi parametrami:
–– próbkowanie 256 Hz; pasmo 100 Hz; liczba punktów FFT
512
–– próbkowanie 512 Hz; pasmo 200 Hz; liczba punktów FFT
2048
–– próbkowanie 20 0000 Hz; pasmo 7812 Hz; liczba punktów FFT 4096
29
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Data

2018-07-24

Obraz Czas

08:44:40

Nazwa pliku

IR_0077.jpg

Emisyjność

0,92

Odległość obiektu

8,0 m

Temperatura otoczenia

22,0°C

Względna wilgotność

50,0%

Sp1 Temperatura

30,5°C

Ar2 Maks. temperatura

31,1°C

Ar2 Min. temperatura

29,8°C

Ar2 Temperatura maks.–min.

1,4°C

Ar2 Średnia temperatura

30,4°C

Li1 Maks. temperatura

30,6°C

Rys. 1. Fragment raportu z dnia 24-07-2018
Fig. 1. Excerpt from the report of 24-07-2018

Rys. 2. Zmiana temperatury pancerza mieszalnika w trakcie 5-godzinnego okresu produkcji
Fig. 2. Mixer armature temperature change during a 5-hour production period

Następnie wykonano wstępną analizę sygnału akustycznego (zapisanego w postaci szeregu czasowego w formacie
dostępnym z poziomu programów typu Excel W trakcie
analizy skupiono się na poszukiwaniu korelacji pomiędzy
amplitudą sygnału akustycznego w wybranych pasmach
częstotliwości, a stopniem powleczenia ziaren kwarcu intensyfikatorem sił adhezji. Docelowo umożliwi to wykonywanie mieszania w ściśle kontrolowanych warunkach i tym
samym pozwoli uniknąć niekorzystnych konsekwencji zbyt
krótkiego lub zbyt długiego czasu trwania tej operacji. Z wykonanej analizy wynika, że w paśmie niższych częstotliwości
(pasmo 100 Hz) zauważalna jest zmiana amplitudy sygnału
akustycznego po wprowadzeniu do piasku intensyfikatora
sił adhezji (Rys. 3), natomiast amplituda sygnału o wyższej
częstotliwości (pasmo 7812 Hz) spada po wprowadzeniu inhibitora spiekania. Te wstępne pomiary, nawet bez cyfrowej
obróbki sygnału, wskazują na istnienie korelacji pomiędzy
istotnymi zjawiskami w procesie wytwarzania zasypki a poziomem sygnału akustycznego w wybranych częstotliwościach.
Badania objęły nie tylko proces produkcyjny, ale również
surowce używane do wytwarzania zasypek. Pobrano próbki
30

Rys. 3. Przebieg zarejestrowanego sygnału akustycznego generowanego przez mieszalnik po dodaniu intensyfikatora sił adhezji; kolor
czerwony – sygnał zarejestrowany z parametrami: próbkowanie
256 Hz; pasmo 100 Hz; liczba punktów FFT 512, kolor fioletowy –
sygnał zarejestrowany z parametrami: próbkowanie 20 0000 Hz;
pasmo 7812 Hz; liczba punktów FFT 4096
Fig. 3. Course of the recorded acoustic signal generated by the mixer
after adding the adhesion intensifier; red – signal registered with
the following parameters: 256 Hz sampling; 100 Hz band; 512 FFT
points, purple – signal registered with the following parameters:
20 0000 Hz sampling; 7812 Hz band; 4096 FFT points
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surowców wchodzących w skład zasypek oraz gotowe zasypki. Próbki te były badane w laboratorium chemicznym oraz
na urządzeniu do analizy termicznej w atmosferze obojętnej i utleniającej. Szczegółowej analizie zostały poddane
w szczególności materiały kwarcowe i chromitowe. Ponadto
na podstawie składu chemicznego wykonano numeryczne
symulacje termochemiczne. Przedmiot symulacji stanowiły
wybrane trój- i cztero-składnikowe układy tlenkowe złożone
z: Cr2O3, Fe2O3, Al2O3, SiO2 i MgO. W obliczeniach wykorzystano oprogramowanie termochemiczne FactSage 7.2.
oraz bazy danych FToxid i FSstel. Na rys. 4 przedstawiono
przykładowe obliczenia.

Ireneusz Szypuła, Bogdan Zdonek, Artur Żak,
Bartłomiej Walnik

OPRACOWANIE NOWYCH GATUNKÓW
STALIW TRUDNOŚCIERALNYCH
O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI BORU
I WĘGLA ORAZ METOD REGULOWANIA
MIKROSTRUKTURY ODLEWÓW
PRZEZNACZONYCH DLA ENERGETYKI
Celem pracy było opracowanie nowych gatunków trudnościeralnego staliwa, charakteryzującego się niskimi kosztami
produkcji przy porównywalnej lub większej odporności na ścieranie w porównaniu do klasycznych staliw wysokostopowych
trudnościeralnych. Opracowano składy chemiczne oraz metody
sterowania przebiegiem krzepnięcia staliw o wysokiej odporności na ścieranie. Wykonano wytopy laboratoryjne i poddano
je doświadczalnej obróbce cieplnej. Przeprowadzono badania
właściwości staliwa po odlaniu i po obróbce cieplnej. Wyniki
przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały, że staliwo z dużą zawartością boru (1%) i niską zawartością węgla
(0,22%) posiada najlepszy zespół właściwości wytrzymałościowych i twardości spośród badanych składów chemicznych
staliw, ale odznacza się niską udarnością i największym współczynnikiem tarcia.
Słowa kluczowe: staliwa trudnościeralne, odporność na ścieranie, dodatek boru, twardość, mikrostruktura

Rys. 4. Projekcja fazy ciekłej w trójskładnikowym układzie równowagi Cr2O3-Fe2O3-Al2O3
Fig. 4. Projection of the liquid phase in the ternary balance system
of Cr2O3-Fe2O3-Al2O3

Wykonane obliczenia pozwoliły zobrazować problem doboru surowców i znaczenie wzajemnych proporcji poszczególnych składników wchodzących w ich skład na odporność
termiczną danego materiału.

Podsumowanie
Wykonano dogłębną analizę warunków techniczno-technologicznych wytwarzania zasypki do zamknięć suwakowych celem sformułowania programu badań dla opracowania innowacyjnej technologii produkcji zasypki, która
umożliwi poprawę jakości, stabilizację parametrów użytkowych oraz obniżenie kosztów wytwarzania. Wykonane
w ramach pracy badania pozwoliły na przygotowanie oferty
projektu badawczego na opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania zasypki do zamknięć suwakowych, zapewniającego wysoką i powtarzalną jakość wyrobu. Wyniki
pozyskane w wyniku realizacji pracy wykorzystano na etapie
opracowania oferty dla PEDMO oraz wniosku o dofinansowanie do NCBiR i jego prezentacji podczas panelu ekspertów. Efektem końcowym tego procesu było przyznanie dofinansowania projektu, który od kwietnia br. jest realizowany
ze współudziałem Ł – IMŻ.

DEVELOPMENT OF NEW GRADES OF WEARRESISTANT CAST STEELS WITH A HIGH
CONTENT OF BORON AND CARBON
AS WELL AS METHODS OF REGULATING
THE MICROSTRUCTURE OF CASTINGS
INTENDED FOR THE POWER INDUSTRY
The purpose of the study was to develop new grades of
wear-resistant cast steel, characterised by low production costs
with comparable or higher wear resistance compared to classic
high-alloy wear-resistant cast steels. Chemical compositions
and methods for controlling the solidification process of cast steel
with high abrasion resistance were developed. Laboratory melts
were made and subjected to experimental heat treatment. The
properties of cast steel tested after casting and after heat treatment. The results of the laboratory tests showed that cast steel
with high boron content (1%) and low carbon content (0.22%)
has the best set of strength and hardness properties among the
tested chemical compositions of cast steel, but has low impact
strength and the highest coefficient of friction.
Keywords: wear-resistant cast steels, abrasion resistance, boron
additive, hardness, microstructure

Wprowadzenie
Dobór materiału odpornego na ścieranie w warunkach
równoczesnego udaru i ścierania powinien uwzględniać
warunki przewidywanego stosowania. Powinien posiadać
wysoką twardość i jednocześnie dostateczną udarność, zapewniającą odporność na pękanie w warunkach losowego
udaru.
Znaczną poprawę odporności na ścieranie uzyskuje się
za pomocą wytworzenia w materiale kompozytowej struktury złożonej z faz wtórnych wydzielonych w twardej lub
miękkiej osnowie. Tradycyjne materiały trudnościeralne na
osnowie żelaza zawierają węgliki, jako fazę odporną na ścieranie, jednakże charakteryzują się dużą kruchością. Dąży się
zatem na świecie do opracowania nowego typu materiałów
trudnościeralnych, które zawierałyby małe zawartości dro31
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gich pierwiastków stopowych – chromu i/lub niklu – przy
wysokiej odporności na ścieranie i dobrych właściwościach
mechanicznych. Pierwiastkiem stopowym, spełniającym te
warunki jest bor stosowany szeroko w produkcji stali. Badania zrealizowane w niniejszej pracy obejmowały modyfikację
składu chemicznego staliwa o strukturze nadeutektoidalnej,
umożliwiającą uzyskanie pełnej struktury perlitycznej, o podwyższonej twardości w porównaniu do klasycznych stali perlitycznych oraz opracowanie parametrów odlewania umożliwiających uzyskanie struktury drobnopłytkowego perlitu.
Celem pracy było opracowanie nowych gatunków trudnościeralnego staliwa, charakteryzującego się niskimi kosztami produkcji przy porównywalnej lub lepszej odporności
na ścieranie w porównaniu do klasycznych staliw wysokostopowych trudnościeralnych. Nowo opracowane staliwa
i wykonane z nich odlewy przeznaczone są do zastosowań
w energetyce, między innymi na: walce, pierścienie, kule
rozcierające oraz wykładziny młynów.

Zakres i metodyka badań
Zakres pracy obejmował opracowanie składów chemicznych staliw o wysokiej odporności na ścieranie oraz metod
sterowania przebiegiem krzepnięcia w celu uzyskania drobnoziarnistej struktury o wysokich właściwościach mechanicznych; opracowanie założeń technologicznych do wytapiania i odlewania odlewów oraz wykonanie wytopów laboratoryjnych w piecu indukcyjnym i odlanie do specjalnie
przygotowanych form; wykonanie doświadczalnej obróbki
cieplnej odlanych wlewków; badania właściwości odlanego
materiału po odlaniu i po obróbce cieplnej; analiza wyników
i opracowanie wniosków.
Po analizie danych literaturowych zawierających składy
chemiczne oraz parametrów obróbki cieplnej badanych stali
i staliw z borem oraz perlitycznych opracowano składy chemiczne staliwa ze zróżnicowanymi zawartościami boru oraz
staliwa perlitycznego.
Wytopy laboratoryjne opracowywanych staliw wykonano
w laboratoryjnym piecu indukcyjnym próżniowym, o pojemności tygla 30 kg, z wyłożeniem spinelowym.
Zakres wykonanych badań materiałowych obejmował:
badania makrostruktury odlewów, badania mikrostruktury
odlewów, analizę składu chemicznego wtrąceń niemetalicznych i wydzieleń, pomiary twardości oraz ocenę właściwości
mechanicznych.
Składy chemiczne wytopów doświadczalnych zamieszczono w tabeli 1.

Wyniki badań
Badania makrostruktury wlewków wykazały, że w odlewie
z wytopu N220 o zawartości węgla 0,22% występuje gruboziarnista struktura kryształów kolumnowych, odzwier-

ciedlających obraz ziaren austenitu pierwotnego. W środku
odlewów występuje struktura złożona z ziaren równoosiowych. W przypadku odlewów ze staliw wysokowęglowych,
wytopy: N221 i N222, na całym przekroju poprzecznym za
wyjątkiem warstwy przypowierzchniowej stwierdzono występowanie ziaren równoosiowych.
W wyniku badań mikrostruktury stwierdzono, że odlew
ze staliwa z wytopu N220 o wysokiej zawartości boru charakteryzuje się występowaniem „kompozytowej” struktury,
złożonej z dużych ziaren perlitu, otoczonych wydzieleniami
eutektyki o wysokiej zawartości boru, chromu i manganu
(Rys. 1 i 2).
W odlewach ze staliw wysokowęglowych z wytopów N221
i N222 występuje struktura perlityczna. We wlewku z wytopu N221 na granicach ziaren perlitu występują wydzielenia
ferrytu przedeutektoidalnego (Rys. 3).
Wyniki badań właściwości mechanicznych próbek staliwa
po obróbce cieplnej zestawiono w tabelach 2 i 3.Wyniki tych
badań wskazują, że największą twardość uzyskano w próbce
z wytopu z największą zawartością B (wytop N220). Charakteryzuje się też ona niską wartością udarności, zarówno po
hartowaniu w oleju, jak i wodzie i odpuszczaniu.
Tabela 2. Wyniki pomiarów twardości odlewów z wytopów doświadczalnych w stanie po odlaniu
Table 2. Results of hardness measurement of castings from experimental melts after casting
Twardość, HBW

Lp.

Numer wytopu

1

N220

274

268

2

N221

274

250

3

N222

297

297

Brzeg wlewka

Środek wlewka

Tabela 3. Właściwości mechaniczne odlewów z wytopów doświadczalnych w stanie po odlaniu
Table 3. Mechanical properties of castings from experimental melts
after casting
Lp.

Numer
wytopu

Re, MPa

Rm, MPa

A5, %

Z, %

1

N220

468

470

2,0

4

2

N221

458

523

0,8

2

3

N222

472

582

1,2

1

Ocenę właściwości tribologicznych staliw wykonano
w oparciu o testy ścieralności metodą Pin – on – Disk zgodnie z normą ASTM G 99-05 z 2010 roku. Wyniki wskazują,
że staliwo z wysoką zawartością B (1%) charakteryzuje się
dużym współczynnikiem tarcia i niskim względnym ubytkiem masy próbki, a więc dużą odpornością na ścieranie,
wyraźnie większą, niż staliwo z porównawczych wytopów
laboratoryjnych.

Tabela 1. Składy chemiczne wytopów doświadczalnych, % masowe, analiza wytopowa
Table 1. Chemical compositions of experimental melts, weight %, melt analysis

1)

Oznaczenie wytopu

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

N220

0,22

1,38

0,63

0,010

0,010

0,99

0,030

0,01

0,03

N221

0,57

0,86

1,55

0,011

0,010

1,16

0,020

0,01

0,03

N222

0,96

1,17

0,49

0,011

0,009

0,32

0,029

0,005

0,03

Oznaczenie wytopu

Al

V

Ti

Zr

B

Nb

CE

N220

0,020

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,654

N221

0,014

0,010

0,0

0,0

0,200

0,0

0,952

N222

0,018

0,003

0,019

0,0

0,0

0,0

1,181

CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15
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a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Mikrostruktura wlewka z wytopu N220, stan po odlaniu: a) 139 X, b) 693 X, 1000 X 50 µm, d) 4000 X 10 µm
Fig. 1. Microstructure of an ingot from the N220 melt, condition after casting a) 139 X, b) 693 X, 1000 X 50 µm, d) 4000 X 10 µm

a)

b)

Rys. 2. Mikrostruktura odlewu z wytopu N220 po hartowaniu z temperatury 1050°C i odpuszczaniu: a) w temperaturze 500°C oraz
b) w temperaturze 450°C
Fig. 2. Microstructure of the N220 melt cast after quenching from 1050°C and tempering: a) at 500°C and b) at 450°C
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a)

b)

Rys. 3. Mikrostruktura wlewka z wytopu N221, stan po odlaniu
Fig. 3. Microstructure of an ingot from the N221 melt, condition after casting

Dyskusja wyników

Wnioski

Właściwości mechaniczne próbek staliwa z wytopów doświadczalnych, w stanie po odlaniu są niskie i praktycznie
nie różnią się między sobą. Najbardziej znacząca różnica
występuje dla twardości próbek po hartowaniu. Najwyższą
twardość posiada staliwo o największej zawartości boru (1%,
wytop N220). Po odpuszczaniu wartości twardości próbek
dla wszystkich trzech wytopów są już mniej zróżnicowane.
Próbka staliwa z największą zawartością boru (wytop N220)
charakteryzuje się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi, przy porównywalnych wartościach wydłużenia
i przewężenia. Staliwo z B po hartowaniu w oleju i odpuszczaniu charakteryzuje się lepszymi właściwościami mechanicznymi, niż po hartowaniu w wodzie i odpuszczaniu. Badane staliwo z wysoką zawartością B (1%) charakteryzuje się
dużym współczynnikiem tarcia i niskim względnym ubytkiem masy próbki, a więc dużą odpornością na ścieranie,
wyraźnie większą niż staliwo z porównawczych wytopów
laboratoryjnych bez boru lub z niską jego zawartością.

1. Staliwo z dużą zawartością boru (1%) i niską zawartością
węgla (0,22%) posiada najlepszy zespół właściwości wytrzymałościowych i twardości spośród badanych składów
chemicznych staliw; odznacza się największym współczynnikiem tarcia i najmniejszym ubytkiem masy w próbie ścieralności, ale odznacza się niską udarnością.
2. Staliwo z wysoką zawartością węgla (0,96%) odznacza się
również wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi,
ale nieco mniejszą twardością niż staliwo z wysoką zawartością boru.
3. Obniżenie zawartości węgla w staliwie z wysoką zawartością boru powinno spowodować zwiększenie podatności
do spawania. Wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach.
Wyniki pracy wykorzystano przy opracowaniu rozszerzonej oferty badawczej dla ODLEWNI PIOMA Sp. z o.o. na
wykonanie pracy pt.: „Badania doświadczalne laboratoryjno-przemysłowe nad opracowaniem odlewów ze staliwa
trudnościeralnego do różnych / ekstremalnych zastosowań”.

34

Journal of Metallic Materials 2019, 71 (4), p. 19–48

Jarosław Opara, Roman Kuziak, Władysław Zalecki,
Krzysztof Radwański, Zofia Kania-Pifczyk

MODEL DO PRZEWIDYWANIA UDZIAŁU
OBJĘTOŚCIOWEGO I MORFOLOGII
AUSTENITU SZCZĄTKOWEGO
W STALACH WIELOFAZOWYCH
O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI
KRZEMU
Celem pracy było opracowanie modelu do przewidywania
morfologii oraz udziału objętościowego austenitu szczątkowego
w trakcie przemiany bainitycznej w stalach o podwyższonej zawartości krzemu. Model zbudowany został w oparciu o metody
analityczne, które umożliwiają prognozowanie wielkości płytek ferrytu bainitycznego oraz filmów austenitu szczątkowego.
W ramach pracy zrealizowano serię eksperymentów dylatometrycznych na próbkach ze stali TRIP za pomocą dylatometru DIL 805 A/D/T, co stanowiło podstawę do dalszych badań
materiałoznawczych, w tym austenitu szczątkowego. W oparciu
o zbudowany model przeprowadzono obliczenia numeryczne
prognozujące szerokość płytek ferrytu bainitycznego oraz filmów austenitu szczątkowego. Uzyskane wyniki zbieżne są z danymi literaturowymi. Ponadto na ich podstawie można stwierdzić, że szerokość filmu austenitu szczątkowego rośnie wraz
z temperaturą, co zgodne jest z obserwacjami doświadczalnymi
wykonanymi w ramach niniejszej pracy. Opracowany model
zostanie włączony do pakietu rozwiązań służących przewidywaniu właściwości mikrostruktury, kształtowanych m.in. podczas wytwarzania stali wielofazowych. Poszerzy to możliwości
predykcyjne modeli przemian fazowych, które nieustannie rozwijane są w ramach działalności Zakładu Symulacji Procesów
Technologicznych w Ł – IMŻ.
Słowa kluczowe: model mikrostruktury, stale wielofazowe
z krzemem, TRIP, ferryt bainityczny, austenit szczątkowy, eksperymenty dylatometryczne

MODEL FOR PREDICTING VOLUME FRACTION
AND MORPHOLOGY OF RESIDUAL AUSTENITE IN
MULTIPHASE STEELS WITH INCREASED SILICON
CONTENT
The purpose of the study was to develop a model for predicting the morphology and volume content of residual austenite
during bainitic transformation in steels with increased silicon
content. The model was built based on analytical methods that
allow forecasting the size of bainitic ferrite plates and residual
austenite films. As part of the study, a series of dilatometric experiments were carried out on TRIP steel samples using a DIL
805 A/D/T dilatometer, which was the basis for further material studies, including for residual austenite. Based on the built
model, numerical calculations were carried out to predict the
width of bainitic ferrite plates and residual austenite films. The
obtained results are consistent with the literature data. In addition, it can be concluded that the width of residual austenite film
increases with temperature, which is consistent with the experimental observations made as part of this study. The developed
model will be included in the package of solutions for predicting
microstructure properties, shaped, among others, during the
production of multiphase steels. This will expand the predictive
possibilities of phase transformation models, which are con-

stantly developed as part of the activities of the Department of
Process Simulation of Łukasiewicz Research Network – Institute
of Ferrous Metallurgy.
Keywords: microstructure model, multiphase steels containing
silicon, TRIP, bainitic ferrite, residua austenite, dilatometric
experiments

Wprowadzenie
Nowoczesne stale wielofazowe oparte na różnych typach
morfologicznych bainitu, zazwyczaj zawierają austenit
szczątkowy, którego udział objętościowy mieści się w przedziale 5÷15%. Obecność austenitu szczątkowego w stalach
bainitycznych poprawia ich ciągliwość i plastyczność technologiczną dzięki występowaniu, w trakcie odkształcenia, silnego umocnienia powodującego wzrost zakresu odkształcenia równomiernego, i tym samym przesunięcia do wyższych
odkształceń procesu lokalizacji odkształcenia plastycznego.
Korzystna charakterystyka umocnienia odkształceniowego
związana jest z tzw. efektem TRIP (z ang. Transformation
Induced Plasticity) i umożliwia ona jednoczesne uzyskanie
wysokiej wytrzymałości oraz plastyczności gotowego produktu. Bardzo ważną konsekwencją występowania przemiany indukowanej odkształceniem jest możliwość pochłaniania większej energii zderzenia przez elementy konstrukcyjne
pojazdów podczas wypadku drogowego. Szerokość płytek
ferrytu bainitycznego oraz zawartego pomiędzy nimi austenitu szczątkowego w formie cienkich filmów, decyduje o stosunkowo wysokiej plastyczności technologicznej stali TRIP.
Stąd, ważnym jest, aby podczas przemiany austenitu w bainit móc kontrolować, a także prognozować wielkość płytek
ferrytu bainitycznego oraz filmów austenitu szczątkowego.
Celem pracy było opracowanie modelu do przewidywania
morfologii oraz udziału objętościowego austenitu szczątkowego w trakcie przemiany bainitycznej w stalach o podwyższonej zawartości krzemu. Model zbudowany został w oparciu o metody analityczne, które umożliwiają prognozowanie
wielkości płytek ferrytu bainitycznego oraz filmów austenitu
szczątkowego. Dodatkowym celem było zdefiniowanie warunków brzegowych dla reakcji zachodzących na powierzchni rozdziału faz, które determinują wzrost płytek ferrytu bainitycznego, a których wypadkową jest powstały austenitu
szczątkowy w postaci cienkich filmów pomiędzy płytkami
bainitu.

Materiał, zakres i metodyka badań
Do badań wykorzystano stal z wytopu laboratoryjnego nr
S369 o składzie chemicznym przedstawionym w tabeli 1.
Wlewek przekuto na pręty o przekroju okrągłym. Z prętów
przygotowano próbki dylatometryczne w postaci rurkowej,
o wymiarach ]4/]2×10 mm.
Ponadto przy opracowywaniu i weryfikacji modelu do
prognozowania szerokości płytek ferrytu bainitycznego oraz
filmów austenitu szczątkowego wykorzystano składy chemiczne stali, o podwyższonej zawartości krzemu, z pracy
Changa and Bhadeshii [1].
Badania dylatometryczne wykonano na nowoczesnym
dylatometrze DIL 805 A/D/T (produkcji firmy TA Instruments), który umożliwia wykonywanie pomiaru optycznego

Tabela 1. Skład chemiczny wytopu laboratoryjnego S369, [% wag.]
Table 1. Chemical composition of the S369 laboratory heat, [wt %]
Wytop

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

N

O

Al

S369

0,23

0,98

1,52

0,01

0,14

1,51

0,07

0,14

0,01

0,009

0,0023

0,01
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zmian średnicy próbki, poprzez co pomiar dylatometryczny
prowadzony jest w dwóch wymiarach, dzięki czemu możliwe
jest określenie powtarzalności eksperymentów oraz dokładniejsze wyznaczenie kinetyk przemian fazowych.
Badania strukturalne przeprowadzono technikami mikroskopii świetlnej za pomocą mikroskopu optyczno-cyfrowego
OLYMPUS DSX500i oraz metodą skaningowej mikroskopii elektronowej za pomocą mikroskopu Inspect F, wyposażonego w detektor EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie
rozproszonych). Zgłady metalograficzne do mikroskopii
świetlnej były trawione w nitalu, a do mikroskopii elektronowej – elektrolitycznie. Wykorzystano również dyfraktometr rentgenowski Empyrean firmy PANalytical do badań
składu fazowego stali, a dokładnie austenitu szczątkowego.
Opracowano model do prognozowania szerokości płytek
ferrytu bainitycznego oraz filmów austenitu szczątkowego
w stali o podwyższonej zawartości krzemu. Model oparto na
hipotezie opisującej proces powstawania płytek ferrytu bainitycznego poprzez ich sukcesywne zarodkowanie i wzrost
w pięciu krokach:
a)

–– wzrost przesyconych węglem płytek ferrytu bainitycznego
mechanizmem ścinania
–– natychmiastowa segregacja nadmiaru węgla z płytek ferrytu bainitycznego do pozostałego austenitu
–– zarodkowanie i wzrost kolejnych płytek ferrytu bainitycznego
–– wzbogacanie w węgiel mechanizmem dyfuzyjnym austenitu pozostałego pomiędzy płytkami ferrytu bainitycznego, a także na froncie wzrastających płytek (w głębi ziarna), a finalnie tzw. austenitu szczątkowego
–– wstrzymanie wzrostu płytek ferrytu bainitycznego w momencie, gdy dalszy postęp przemiany bainitycznej tym
mechanizmem staje się niemożliwy, co wynika termodynamicznego kryterium.
Do modelowania wymienionych procesów, wykorzystano
jednocześnie model termodynamiczny opracowany przez
Bhadeshi’ę i in. [2–4] oraz kryterium linii para-równowagowej T0’ [1], a także rozwiązanie empiryczne zaprezentowane
przez Azumę i in. w pracy [5]. W efekcie połączenia wymienionych podejść, było możliwe zbudowanie numerycznego
b)

Ta – 950°C/15 min
c)

Ti – 425°C/15 s
d)

Ta – 950°C/15 min

Ti – 425°C/50 s

Rys. 1. Mikrostruktury próbek ze stali TRIP uzyskane po austenityzacji w temperaturze 950°C przez 15 minut i kolejno po izotermicznym
wygrzewaniu przy temperaturze 425°C w różnych czasach: 15, 50, 100 i 250 s
Fig. 1. Microstructure of TRIP steel samples obtained after austenitising at 950°C for 15 minutes and subsequently after isothermal annealing at 425°C for different durations of time: 15, 50, 100 and 250 s
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e)

f)

Ta – 950°C/15 min
g)

Ti – 425°C/100 s
h)

Ta – 950°C/15 min

Ti – 425°C/250 s

Rys. 1 cd. Mikrostruktury próbek ze stali TRIP uzyskane po austenityzacji w temperaturze 950°C przez 15 minut i kolejno po izotermicznym
wygrzewaniu przy temperaturze 425°C w różnych czasach: 15, 50, 100 i 250 s
Fig. 1 cont. Microstructure of TRIP steel samples obtained after austenitising at 950°C for 15 minutes and subsequently after isothermal
annealing at 425°C for different durations of time: 15, 50, 100 and 250 s

modelu do prognozowania szerokości płytek ferrytu bainitycznego oraz filmów austenitu szczątkowego.

Wyniki i ich dyskusja
W ramach pracy przeprowadzono izotermiczne eksperymenty dylatometryczne, m.in. w celu opracowania wykresu
Czas-Temperatura-Przemiana z wytrzymaniem izotermicznym (CTPi), a także zbadania wpływu wielkości ziarna austenitu na postęp przemiany bainitycznej. Próbki dylatometryczne poddano austenityzacji przy temperaturze 950°C
przez 15 minut, a następnie schłodzeniu z szybkością 50°C/s,
do siedmiu różnych temperatur w zakresie 360÷550°C i wytrzymaniu przez 30 minut. Przeprowadzono także eksperymenty izotermicznego wytrzymania przy nominalnej temperaturze 425°C w różnych czasach, odpowiednio: 15, 50, 100
i 250 s. W obu przypadkach po izotermicznym wytrzymaniu
próbki intensywnie chłodzono helem aż do osiągnięcia temperatury pokojowej.
Postęp przemiany bainitycznej znajduje odzwierciedlenie
w mikrostrukturach próbek po różnych czasach wytrzyma-

nia, które pokazano na rys. 1. Wraz ze wzrostem czasu izotermicznego wytrzymania, ułamek objętościowy martenzytu
maleje, a ułamek objętościowy bainitu, jak również austenitu szczątkowego rośnie, co potwierdzają zaprezentowane
mikrostruktury.
Wykonano również badania mikrostruktury próbek ze stali TRIP za pomocą metody EBSD. Mapy IQ (z ang. Image
Quality) potwierdzają wyniki obserwacji wykonanych za
pomocą mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii
elektronowej, zgodnie z którymi wraz z wydłużeniem czasu
izotermicznego wygrzewania ułamek objętościowy martenzytu zmniejsza się. Analizując mapy rozkładu faz w przypadku próbek poddanych dłuższemu czasowi izotermicznego
wygrzewania (np. 250 s) można stwierdzić, że rozkład austenitu szczątkowego jest stosunkowo jednorodny i przyjmuje
głównie postać cienkich warstw (filmów) obecnych między
płytkami ferrytu bainitycznego. Na tej podstawie zadecydowano, aby w pracy nad modelem skupić się na prognozowaniu wielkości filmu austenitu szczątkowego.
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Rys. 2. Wyniki oszacowania szerokości filmu austenitu szczątkowego przy trzech temperaturach izotermicznego wygrzewania, dla stali
z wytopu S369
Fig. 2. Results of estimation of the residual austenite film width at three isothermal annealing temperatures for steel from the S369 heat

Na rys. 2 przedstawiono wyniki prognozowania szerokości
płytki ferrytu bainitycznego oraz filmu austenitu szczątkowego, a ponadto szczegółowe profile stężenia węgla w momencie zakończenia całkowitego odwęglenia płytki ferrytu
bainitycznego w stali z wytopu S369. Trzy profile stężenia
węgla wykreślono dla wybranych temperatur, tj. 360°C,
425°C i 500°C, wraz z zaznaczonymi wartościami granicznymi stężenia węgla (
) z linii para-równowagowej T0’,
przy analizowanej temperaturze. Odcięta na podstawie
przecięcia rzędnej o wartości
z profilem stężenia węgla,
dla rozpatrywanej temperatury, wyznacza szerokość filmu
austenitu szczątkowego.
W tabeli 2 przedstawiono szczegółowe wyniki oszacowania szerokości płytki ferrytu bainitycznego oraz filmu austenitu szczątkowego dla rozpatrywanych temperatur w badaniach doświadczalnych stali z wytopu S369, tj. przy siedmiu
różnych temperaturach w zakresie 360÷500°C.

Podsumowanie
W ramach pracy zrealizowano serię eksperymentów dylatometrycznych na próbach ze stali TRIP za pomocą dylatometru DIL 805 A/D/T, co stanowiło podstawę do dalszych
badań materiałoznawczych, w tym austenitu szczątkowego.
Opracowano program komputerowy, który zawiera implementację modelu opartego na metodach analitycznych wraz
z termodynamicznymi założeniami sterującymi powstawaniem płytek ferrytu bainitycznego oraz stabilizacją w strukturze stali austenitu szczątkowego. W oparciu o zbudowany
model przeprowadzono obliczenia numeryczne prognozujące szerokość płytek ferrytu bainitycznego oraz filmów austenitu szczątkowego. Uzyskane wyniki zbieżne są z danymi literaturowymi z pracy [6]. Ponadto na ich podstawie można
stwierdzić, że szerokość filmu austenitu szczątkowego rośnie
wraz z temperaturą, co zgodne jest z obserwacjami doświadczalnymi przeprowadzonymi w ramach niniejszej pracy.

Tabela 2. Wyniki oszacowania szerokości płytki ferrytu bainitycznego oraz filmu austenitu szczątkowego dla stali z wytopu S369
Table 2. Results of the estimation of the width of a bainitic ferrite plate and residual austenite film for steel from the S369 heat
Wytop

S369

38

[J/mol]

Wytrzymałość
austenitu
Sc
[MPa]

360

-1543,4

96,6

0,14858

0,01199

375

-1456,4

95,1

0,16442

0,01385

400

-1317,9

93,0

0,18949

0,01821

425

-1180,0

91,1

0,21396

0,02272

450

-1041,3

89,3

0,23815

0,03039

475

-905,9

87,7

0,26166

0,03911

500

-764,3

86,1

0,28579

0,06252

Temperatura
[°C]

Siła pędna

Szerokość
płytki bainitu
waB
[µm]

Szerokość
filmu austenitu
szczątkowego
[µm]

Journal of Metallic Materials 2019, 71 (4), p. 19–48

Kontrolowanie rozwoju mikrostruktury podczas postępu przemian fazowych ma szczególne znaczenie, zwłaszcza
w procesach wytwarzania stali wielofazowych przeznaczonych na konstrukcje wysokowytrzymałe dla przemysłu motoryzacyjnego. Zgodnie z założeniami, opracowany program
komputerowy z zaimplementowanym modelem umożliwia
prognozowanie szerokości filmów austenitu szczątkowego
pomiędzy uformowanymi listwami ferrytu bainitycznego.
Pozwala to na rozszerzenie możliwości przewidywania właściwości mikrostruktury przez modele przemian fazowych
dedykowane procesom wytwarzania stali wielofazowych,
które nieustannie rozwijane są w ramach działalności Zakładu Symulacji Procesów Technologicznych w Łukasiewicz
– IMŻ.
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OCENA STOPNIA WYEKSPLOATOWANIA
MATERIAŁU WIRNIKÓW TURBIN
PAROWYCH Z NISKOSTOPOWEJ
TRÓJSKŁADNIKOWEJ STALI Cr-Mo-V
PO EKSPLOATACJI W CZASIE ZNACZNIE
PRZEKRACZAJĄCYM OBLICZENIOWY
Głównym celem badań było opracowanie procedury do oceny
stanu materiału i prognozowania dalszej eksploatacji materiału wirników turbin parowych z niskostopowych trójskładnikowych stali Cr-Mo-V po długotrwałej pracy poza obliczeniowym
czasem pracy. Przeprowadzono badania mikrostruktury za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego Inspect F, dokonano pomiaru właściwości mechanicznych: wytrzymałości na
rozciąganie, granicy plastyczności, określono przewężenie i wydłużenie oraz poziom pracy łamania.
Słowa kluczowe: trwałość eksploatacyjna, mikrostruktura,
temperatura, naprężenie, twardość, właściwości wytrzymałościowe, trwałość resztkowa i resztkowa rozporządzalna

ASSESSMENT OF THE DEGREE OF EXHAUSTION
OF STEAM TURBINE ROTORS MATERIAL MADE
OF TERNARY LOW-ALLOY Cr-Mo-V STEEL AFTER
USE IN A PERIOD OF TIME SIGNIFICANTLY
EXCEEDING COMPUTATIONAL TIME
The main purpose of the study was to develop a procedure for
assessing the state of the material and forecasting further use of
the material of steam turbine rotors made of low-alloy ternary
Cr-Mo-V steels after long-term operation outside the computational working time. The microstructure was examined using
an Inspect F scanning electron microscope; following mechanical properties were measured: tensile strength, yield point.
Narrowing and elongation, as well as the level of impact energy,
were determined.
Keywords: life time, microstructure, temperature, stress, hardness, strength properties, residual and available residual life

Wprowadzenie
Czas eksploatacji dla większości wirników wykonanych
z niskostopowych trójskładnikowych stali Cr-Mo-V przekroczył najczęściej ponad 200 000 godzin. Aby móc dopuścić
eksploatowane materiały do dalszej pracy niezbęde staje się
opracowanie specjalnej procedury wymagającej przeprowadzenia szeregu badań diagnostycznych celem określenia stanu materiału, jego stopnia wyczerpania i określenia przydatności do dalszej eksploatacji. Praca ta jest kontynuacją badań
i dotyczy problematyki trwałości eksploatacyjnej materiałów
wirników turbin parowych wykonanych z niskostopowych
trójskładnikowych stali typu Cr-Mo-V. Badania dotyczyły oceny stanu mikrostruktury oraz właściwości użytkowych, w tym
odporności na pełzanie, decydujących o zdolności materiału do przenoszenia wymaganych obciążeń roboczych stali
23H2MF oraz 26H2MF, z których wykonane są wirniki turbin parowych bloków 200 MW oraz stali 21HMF po eksploatacji w wirnikach turbin parowych bloków 360 MW w czasie
ponad dwukrotnie dłuższym niż obliczeniowy.
Tematyka pracy wpisuje się w oczekiwania energetyki zawodowej w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oczekiwaniem, a wręcz koniecznością jest
przedłużanie eksploatacji pracujących jednostek, głownie
52 bloków o mocy nominalnej 200 MW, 16 bloków 360 MW
i 2 bloków 500 MW, do 350 000 godzin ich pracy, czyli co
najmniej jeszcze przez 10 lat. Wymaga to prowadzenia dia39
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gnostyki elementów krytycznych tych jednostek. Do elementów tych zalicza się wirniki turbin parowych.

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły wycinki części wysokoprężnej WP i średnioprężnej SP wirnika turbiny TK-200
200 MW bloku energetycznego po 250 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania.
Program badań obejmował:
• Badania mikrostruktury i oznaczenia składu chemicznego próbek zgodnie z Procedurą Badawczą 3/CHEM i 2a/
CHEM
• Rentgenowską analizę fazową wydzieleń: badania wykonano z wykorzystaniem: dyfraktometru rentgenowskiego
Empyrean. Wyniki badań przedstawiono w postaci dyfraktogramów, a zidentyfikowane rodzaje występujących
węglików zestawiono w postaci tabelarycznej
• Badania właściwości wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej zbliżonej do temperatury
pracy: badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN10002-1+AC1 dla prób rozciągania w temperaturze pokojowej oraz zgodnie z normą PN-EN-10002-5 dla prób
rozciągania w temperaturze podwyższonej na próbkach
w postaci pasków z główkami. Celem określenia wytrzymałości na rozciąganie Rm, granicy plastyczności Re oraz
wydłużenia A5 wykonano próby w temperaturze pokojowej na maszynie wytrzymałościowej firmy Zwick/Z250,
o maks. obciążeniu 250 kN oraz w temperaturze podwyższonej celem określenia granicy plastyczności w podwyżt
szonej temperaturze Re na maszynie wytrzymałościowej
firmy Zwick/Z100 o maks. obciążeniu 100 kN
• Badania udarności celem określenia temperatury przejścia w stan kruchy: badania wykonano na próbkach z karbem V. Próbki wzdłużne łamano młotem udarnościowym
wahadłowym firmy Mohr-Federhaff o maksymalnej energii łamania 294 J. Badania udarności wykonano w zakresie temperatury od 0 do 100°C, celem wyznaczenia pracy
łamania w temperaturze pokojowej oraz na podstawie badań pracy łamania w przy kilku poziomach temperatury
badania celem wyznaczenia temperatury przejścia w stan
kruchy
• Badania odporności na pełzanie: badania pełzania wykonywane są zgodnie z procedurą M2-BE pt.: Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu. Metoda Badania.
Badania prowadzone są na próbkach standardowych
o stosunku l0/d0 = 5, długości pomiarowej l0 = 25 mm
i średnicy pomiarowej próbki d0 = 5 mm. Próby prowadzone są z pomiarem i bez pomiaru wydłużenia w czasie
trwania próby pełzania. Wyniki badań prób pełzania bez
pomiaru wydłużenia przedstawiano w postaci zależności
log tr = f(Tb) przy vb = const., gdzie tr – czas do zerwania, Tb – temperatura badania, vb – naprężenie badania.
Na podstawie skróconych prób pełzania wyznaczono
trwałość resztkową i rozporządzalną trwałość resztkową,
w przyjętej temperaturze dalszej eksploatacji Tr i przy naprężeniu odpowiadającemu roboczym vr. Wyniki badań
prób pełzania z pomiarem wydłużenia przedstawiono
w postaci zależności wielkości trwałego odkształcenia f
od czasu trwania próby pełzania t przy stałych warunkach
temperaturowo-naprężeniowych (Tb, vb) f = f(t) przy Tb,
vb = const.

Wyniki i ich dyskusja
Szczegółowy opis mikrostruktury badanych materiałów
części wysokoprężnej WP i części średnioprężnej SP badane40

go wirnika turbiny TK-200 po 250 000 godzin eksploatacji
w warunkach pełzania zestawiono w tabeli 1 wraz z wynikami pomiaru twardości.
Badania właściwości wytrzymałościowych tj.: wytrzymałości na rozciąganie Rm, i granicy plastyczności Re w tempet
raturze pokojowej, granicy plastyczności Re w temperaturze
podwyższonej, wydłużenia A5 oraz przewężenia Z przeprowadzono w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze
o
500 C. Uzyskane wyniki badań materiałów wycinków części średnioprężnej SP i wysokoprężnej WP wirnika turbiny
TK-200 odpowiednio w rejonie stopnia pierwszego oraz
w rejonie stopnia regulacyjnego w obszarze otworu centralnego oraz wrębu po 250 000 godzin eksploatacji w bloku
energetycznym 200 MW zestawiono w tabeli 2.
Próby udarności wykonano na próbkach z karbem V.
Próbki łamano młotem udarnościowym wahadłowym firmy
Mohr-Federhaff o maksymalnej energii łamania 294 J. Wyniki badań udarności i wyznaczoną temperaturę przejścia
w stan kruchy dla badanych materiałów części wysokoprężnej WP i średnioprężnej SP wirnika turbiny TK-200 odpowiednio w rejonie stopnia regulacyjnego i w rejonie stopnia pierwszego w obszarze otworu centralnego oraz wrębu
po 250 000 godzin eksploatacji w bloku energetycznym
200 MW zestawiono w tabeli 3.
Skrócone próby pełzania prowadzono przy stałym naprężeniu badania v0 = const odpowiadającym roboczemu vr,
oraz w stałej temperaturze badania Tb dla każdej z prób, ale
o różnych jej wartościach od 580°C do 700°C ze stopniowaniem co 20°C. Uzyskane wyniki skróconych prób pełzania
materiału badanych wycinków części wysokoprężnej WP
wirnika turbiny TK-200 ze stali 23H2MF po 250 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania przeprowadzonych
przy stałym poziomie naprężenia, odpowiadającego założonemu roboczemu vr dalszej eksploatacji, zestawiono w tabeli 4.
Uzyskane wyniki skróconych prób pełzania materiału badanych wycinków części średnioprężnej SP wirnika turbiny
TK-200 ze stali 26H2MF po 250 000 godzin eksploatacji
w warunkach pełzania w postaci zależności log tr = f(Tb) przy
vb ≈ vr zestawiono w tabeli 5.

Podsumowanie
Uzyskane wyniki badań i ich analiza pozwalają stwierdzić, że:
• Wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności
w temperaturze pokojowej oraz granica plastyczności
w temperaturze 500°C badanych materiałów części wysokoprężnej WP i średnioprężnej SP wirnika turbiny
TK-200 po 250 000 godzin eksploatacji są wyższe od
wymagań dla odkuwek wirników turbin stali 23H2MF
oraz 26H2MF w stanie wyjściowym. Również uzyskane
wartości wydłużenia i przewężenia w próbie rozciągania
przeprowadzonej w temperaturze pokojowej spełniają wymagania dla odkuwek wałów wirnikowych turbin
w stanie wyjściowym. Właściwości wytrzymałościowe
500
(Rm, Re, Re ) badanych materiałów części średnioprężnej SP w obszarze bębna w rejonie wlotu pary oraz wysokoprężnej WP w obszarze końcówki wirnika od strony
regulatora bezpieczeństwa wirnika turbiny 18K360 po
220 000 godzin eksploatacji są wyższe od wymagań dla
odkuwek wirników turbin ze stali 21HMF w stanie wyjściowym. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie
w temperaturze pokojowej i granicy plastyczności w temperaturze podwyższonej materiału pobranego z obszaru
bębna w rejonie 12–13 stopnia części wysokoprężnej WP
tego wirnika wymagań dla stanu wyjściowego nie spełniają. Uzyskane wartości wydłużenia i przewężenia w próbie
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rozciągania przeprowadzonej w temperaturze pokojowej
dla wszystkich wyżej wymienionych obszarów badań spełniają wymagania dla odkuwek wałów wirnikowych turbin
w stanie wyjściowym.

• Poziom pracy łamania w temperaturze pokojowej jest
znacznie poniżej wartości granicznej 27J, zarówno dla
materiału pobranych wycinków części WP jak i części SP
wirnika turbiny 18K360 po 220 000 godzin eksploatacji.

Tabela 1. Opis wyników badań mikrostruktury i twardość materiału części wysokoprężnej WP i średnioprężnej SP wirnika turbiny TK-200
odpowiednio ze stali 23H2MF i 26H2MF po 250 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania
Table 1. Description of the results of microstructure examination and hardness of the material of high-pressure WP and medium-pressure
SP component of the TK-200 turbine rotor made of the 23H2MF and 26H2MF steel respectively after 250,000 hours of operation under
creep conditions
Materiał

stal 23H2MF
po 250 000
godzin
eksploatacji

stal 26H2MF
po 250 000
godzin
eksploatacji

Opis mikrostruktury
Stan materiału

Miejsce badania

Twardość
HV10

rejon otworu
centralnego
stopnia
regulacyjnego
części
wysokoprężnej
WP wirnika
turbiny TK-200

Struktura bainitu z ferrytem. Obszary bainityczne charakteryzują się występowaniem
znacznej ilości drobnych wydzieleń, prawdopodobnie węglików MC ze znacznym
udziałem wanadu oraz węglików M2C z molibdenem, dość równomiernie
rozmieszczonych w tych obszarach. Miejscami zaobserwowano tworzenie się subziaren
z wydzieleniami na ich granicach. Na granicach ziaren ferrytu ujawniono występowanie
niewielkich wydzieleń, prawdopodobnie węglików M23C6 wzbogaconych w chrom,
tworzących lokalnie łańcuszki. Wewnątrz ziaren ferrytu zaobserwowano drobne
wydzielenia, prawdopodobnie węglików MC ze znacznym udziałem wanadu.
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń.
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

235

rejon wrębu
stopnia
regulacyjnego
części
wysokoprężnej
WP wirnika
turbiny TK-200

Struktura bainitu z ferrytem. Obszary bainityczne ze znaczą ilością drobnych wydzieleń.
W niektórych obszarach bainitu proces tworzenia się subziaren z wydzieleniami na ich
granicach. Na granicach ziaren ferrytu wydzielenia zróżnicowanej wielkości tworzące
miejscami łańcuszki. Wewnątrz ziaren ferrytu drobne wydzielenia.
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń.
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

231

rejon otworu
centralnego
stopnia
pierwszego części
średnioprężnej SP
wirnika turbiny
TK-200

Struktura bainitu z ferrytem. Obszary bainityczne ze znaczą ilością wydzieleń
zróżnicowanej wielkości, w większości drobnych. W obszarach bainitu proces tworzenia
się subziaren z wydzieleniami na ich granicach. Na granicach ziaren ferrytu wydzielenia,
raczej niewielkie wydzielenia, tworzące miejscami łańcuszki. Wewnątrz ziaren ferrytu
drobne wydzielenia dość równomiernie rozmieszczone.
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń.
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

216

rejon wrębu
stopnia
pierwszego części
średnioprężnej SP
wirnika turbiny
TK-200

Struktura bainitu z ferrytem zbliżona do ujawnionej w obszarze otworu centralnego
pierwszego stopnia części SP wirnika. Znaczna ilość niewielkich wydzieleń w obszarach
bainitycznych. Na granicach ziaren ferrytu drobne wydzielenia tworzące łańcuszki.
Nie ujawniono zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń.
Nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć w strukturze.

226

Tabela 2. Wyniki badań właściwości wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej materiałów wycinków części średnioprężnej SP i wysokoprężnej WP wirnika turbiny TK-200 odpowiednio ze stali 23H2MF i 26H2MF po 250 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania
Table 2. Results of the examination of strength properties at room and elevated temperature of the materials of medium-pressure SP and
high-pressure WP component sections of the TK-200 turbine rotor made of the 23H2MF and 26H2MF steel respectively after 250,000
hours of operation under creep conditions
Gatunek
stali

stal
23H2MF
po 250 000
godzin
eksploatacji

stal
26H2MF
po 250 000
godzin
eksploatacji

Nazwa elementu,
miejsce badania
rejon otworu centralnego
stopnia regulacyjnego części
wysokoprężnej WP wirnika
turbiny TK-200
rejon wrębu stopnia regulacyjnego
części wysokoprężnej WP wirnika
turbiny TK-200
rejon otworu centralnego stopnia
pierwszego części średnioprężnej
SP wirnika turbiny TK-200
rejon wrębu stopnia pierwszego
części średnioprężnej SP wirnika
turbiny TK-200

Temperatura
badania Tb,
o
C

Właściwości wytrzymałościowe
Wytrzymałość
na rozciąganie
t
Rm (Rm ), MPa

Granica
plastyczności
t
Re (Re ), MPa

Wydłużenie
A5 ,%

Przewężenie
Z, %

20

728 (min. 637 1))

589 (min. 4411))

19,2 (min. 161))

62 (min. 401))

500

492

450 (min. 3432))

18,8

67

20

720 (min. 637 1))

588 (min. 4411))

18,8 (min. 161))

65 (min. 401))

500

497

2)
453 (min. 343 )

18,4

69

20

649 (min. 637 1))

506 (min. 4411))

19,6 (min. 161))

62 (min. 401))

500

442

397 (min. 3432))

20,0

69

20

1)
682 (min. 637 )

554 (min. 4411))

18,0 (min. 161))

61 (min. 401))

464

2)
426 (min. 343 )

18,4

66

500

– nie spełnia wymagań dla materiału w stanie wyjściowym wg BN-71/0661-14
1)
2)
( ) – w nawiasach podano wartości minimalne według wymagań dla materiału w stanie wyjściowym wg BN-71/0661-14 i PN-70/H-94009

41
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Uzyskane dodatnie wartości temperatury przejścia w stan
kruchy na poziomie od +5 do +35oC, w zależności od
miejsca badania, wymagają bezwzględnego przestrzegania wymaganych warunków uruchamiania i odstawiania
turbiny. Poziom pracy łamania w temperaturze pokojowej

jest znacznie poniżej wartości granicznej 27J, zarówno
dla materiału pobranych wycinków części WP jak i części
SP wirnika turbiny TK-200 po 250 000 godzin eksploatacji. Uzyskane wartości dodatnie temperatury przejścia
w stan kruchy na poziomie od +25 do +65oC w zależności

Tabela 3. Wyniki badań udarności mierzonej na próbkach z karbem V w zależności od temperatury badania i temperatura przejścia w stan
kruchy materiału części wysokoprężnej WP i części średnioprężnej SP wirnika turbiny TK-200 odpowiednio ze stali 23H2MF i 26H2MF po
250 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania
Table 3. Impact test results measured on V-notched specimens depending on the test temperature and the temperature of transition into brittle state of the material of the high-pressure WP and the medium-pressure SP component of the TK-200 turbine rotor made of the 23H2MF
and 26H2MF steel respectively after 250,000 hours of operation under creep conditions
Gatunek
Stali

stal 23H2MF
po 250 000
godzin
eksploatacji

Nazwa elementu,
miejsce badania

rejon otworu centralnego stopnia
regulacyjnego części wysokoprężnej
WP wirnika turbiny TK-200

rejon wrębu stopnia regulacyjnego
części wysokoprężnej WP wirnika
turbiny TK-200

rejon otworu centralnego stopnia
pierwszego części średnioprężnej SP
wirnika turbiny TK-200
stal 26H2MF
po 250 000
godzin
eksploatacji
rejon wrębu stopnia pierwszego części
średnioprężnej SP wirnika turbiny
TK-200

Temperatura
badania Tb,
o
C

Praca łamania
KV, J

0

11,2

20

22,4

30

20,3

60

38,4

Temperatura przejścia
w stan kruchy TK50, oC

ok. +45

100

59,2

0

11,6; 13,8

20

11,3; 23,1

30

29,4; 41,6

60

53,4; 49,7

ok. +25

100

66,9; 108,7

0

6,8; 6,7; 12,6

20

10,8; 11,0; 13,5

30

13,4; 22,9;

40

21,6; 30,1

ok. +50

60

32,9; 39,0

100

51,3; 44,0; 52,6

0

8,6; 9,0

20

24,4; 18,0

30

15,4; 21,0

40

20,4; 31,0

60

27,6; 23,0

100

49,9; 87,9

ok. +65

Tabela 4. Wyniki badań skróconych prób pełzania materiału części wysokoprężnej WP i części średnioprężnej SP wirnika turbiny TK-200
odpowiednio ze stali 23H2MF i 26H2MF po 250 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania
Table 4. Test results of shortened creep tests of the material of the high-pressure WP and the medium-pressure SP component of the TK-200
turbine rotor made of the 23H2MF and 26H2MF steel respectively after 250,000 operating hours under creep conditions

Temperatura badania Tb ,°C

Materiał do badań

Rodzaj
elementu

część
wysokoprężna
WP wirnika
turbiny
TK-200

część
średnioprężna
SP wirnika
turbiny
TK-200
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Miejsce
badania
rejon otworu
centralnego
stopnia
regulacyjnego

Gatunek
stali

23H2MF

Naprężenie
badania
Parametry robocze
vb,
Ciśnienie Temperatura
MPa
pr, MPa
Tr,, 0C

rejon wrębu
stopnia
pierwszego

600

620

640

660

680 700

Czas do zerwania tr, h

120

–

–

1425

1037

135

35

8

200

569

144

22

3

1

–

–

120

–

–

1369

1300

172

59

7

200

154

52

25

2

0,23

–

–

12,75

rejon wrębu
stopnia
regulacyjnego

rejon otworu
centralnego
stopnia
pierwszego

580

535

26H2MF

2,4

Journal of Metallic Materials 2019, 71 (4), p. 19–48
Tabela 5. Trwałość resztkowa i resztkowa rozporządzalna na podstawie skróconych prób pełzania materiałów części wysokoprężnej WP
i części średnioprężnej SP wirnika turbiny TK-200 odpowiednio ze stali 23H2MF i 26H2MF po 250 000 godzin eksploatacji w warunkach
pełzania
Table 5. Residual and available residual life on the basis of shortened creep tests of the materials of the high-pressure WP and the medium-pressure SP component of the TK-200 turbine rotor made of steel 23H2MF and 26H2MF respectively after 250,000 hours of operation
under creep conditions
Materiał do badań

Rodzaj
elementu
część
wysokoprężna
WP wirnika
turbiny
TK-200
część
średnioprężna
SP wirnika
turbiny
TK-200

Miejsce badania
rejon otworu
centralnego stopnia
regulacyjnego

Gatunek
stali

23H2MF

Ciśnienie
pr, MPa

12,75

rejon wrębu stopnia
regulacyjnego

rejon otworu
centralnego stopnia
pierwszego

Przyjęta
temperatura
dalszej
eksploatacji
Tr, °C

Przyjęte
naprężenie
robocze vr,
MPa

Oszacowana trwałość, godziny

resztkowa

rozporządzalna
resztkowa

120

300 000

180 000

200

60 000

36 000

120

480 000

290 000

200

6 000

3 600

535
26H2MF

2,4

rejon wrębu stopnia
pierwszego

od miejsca badania jak i części wirnika turbiny TK-200
po 250 000 godzin eksploatacji wymaga bezwzględnego
przestrzegania wymaganych warunków uruchamiania
i odstawiania turbiny.
• Mikrostruktura badanych wycinków wirnika turbiny
TK-200 po 250 000 godzin eksploatacji w warunkach
pełzania: materiału wycinków z obszaru otworu centralnego oraz z obszaru wrębu w rejonie stopnia regulacyjnego części wysokoprężnej WP turbiny ze stali 23H2MF
jest bainitem z ferrytem. Obszary bainityczne charakteryzują się występowaniem znacznej ilości drobnych
wydzieleń, prawdopodobnie węglików MC ze znacznym
udziałem wanadu oraz M2C z molibdenem, dość równomiernie rozmieszczonych w tych obszarach. Miejscami
zaobserwowano tworzenie się subziaren z wydzieleniami
na ich granicach. Natomiast na granicach ziaren ferrytu
ujawniono występowanie niewielkich wydzieleń, prawdopodobnie węglików M23C6 wzbogaconych w chrom,
tworzących lokalnie łańcuszki. Wewnątrz ziaren ferrytu
zaobserwowano drobne wydzielenia, prawdopodobnie
węglików MC ze znacznym udziałem wanadu, jednak nie
występujących przy granicach ziaren, materiału wycinków z obszaru otworu centralnego oraz z obszaru wrębu
w rejonie stopnia pierwszego części średnioprężnej SP
turbiny ze stali 26H2MF jest również bainitem z ferrytem
o podobnym stopniu zaawansowania zmian w strukturze
w wyniku pełzania jak dla materiału wirnika części wysokoprężnej WP ze stali 23H2MF. Różnice w stosunku
do mikrostruktury typowego stanu wyjściowego badanej stali to: rozwój procesu wydzieleniowego wewnątrz
obszarów bainitycznych, wydzielenia na granicach i wewnątrz ziaren ferrytu. W strukturze materiałów badanych
części wysokoprężnej WP i średnioprężnej SP wirnika
turbiny TK-200 po 250 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć jak również nie ujawniono zapoczątkowania
procesów wewnętrznych uszkodzeń w wyniku pełzania.
Mikrostruktura materiału badanych wycinków pobranych
z wirnika turbiny 18K360 po 220 000 godzin eksploatacji, a w szczególności części wysokoprężnej WP oraz części
średnioprężnej SP wykonanych ze stali 21HMF jest bainitem z niewielką ilością ferrytu. W strukturze materiału
z części średnioprężnej SP badanego wirnika w obszarze
bębna w rejonie wlotu pary obszary bainityczne charak-

teryzują się występowaniem znacznej ilości drobnych
wydzieleń, prawdopodobnie węglików MC ze znacznym
udziałem wanadu oraz M2C z molibdenem, dość równomiernie rozmieszczonych w tych obszarach. Natomiast
wewnątrz nielicznie występujących ziaren ferrytu zaobserwowano drobne wydzielenia, prawdopodobnie węglików MC ze znacznym udziałem wanadu. Na granicach
płytek bainitu jak i ziaren ferrytu ujawniono występowanie niewielkich wydzieleń, prawdopodobnie węglików
M23C6 wzbogaconych w chrom, tworzących łańcuszki.
W pozostałych obszarach badań struktura nie różni się
od charakterystycznej dla stanu wyjściowego badanej stali 21HMF. W strukturze materiału części wysokoprężnej
WP wirnika w obszarze końcówki wirnika, obszarze osadzenia elementów urządzenia do obracania wirnika oraz
obszarze czopa łożyskowego ujawniono bainit z licznymi
wydzieleniami o twardości od 235 do 244 HV10. Obraz
mikrostruktury materiału końcówki wirnika odpowiada
typowej mikrostrukturze stanu wyjściowego materiału wirnika z badanej stali. W mikrostrukturze materiału
z obszaru osadzenia elementów urządzenia do obracania
wirnika oraz z obszaru czopa łożyskowego zaobserwowano występowanie wydzieleń na granicach płytek bainitu,
co może ten materiał nieco różnić od typowego materiału
wirnika w stanie wyjściowym. Natomiast materiał części
wysokoprężnej WP wirnika z obszaru bębna wirnika w rejonie 12–13 stopnia oraz obszaru wlotu pary w rejonie koła
regulacyjnego charakteryzuje się bainitem z licznymi wydzieleniami na granicach płytek i wewnątrz nich. W materiale badanych obszarów można zaobserwować częściowy zanik płytek bainitu. Na granicach płytek bainitu
ujawniono wydzielenia, prawdopodobnie węglika M23C6,
tworzące łańcuszki. Również wewnątrz tych obszarów
ujawniono znaczną ilość wydzieleń, które po ich cechach
morfologicznych można identyfikować jako wydzielenia
VC oraz Mo2C. Są one wyraźnie większe niż w pozostałych
badanych obszarach części WP wirnika. Częściowy zanik
płytek bainitu potwierdza niższa twardość ma poziomie
od 210 do 220 HV10.
• Twardość materiału wycinków z obszaru otworu centralnego oraz z obszaru wrębu w rejonie stopnia regulacyjnego części wysokoprężnej WP turbiny ze stali 23H2MF
wynosi od 230 do 235 HV10, a materiałów wycinków
z obszaru otworu centralnego oraz z obszaru wrębu w re43
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jonie stopnia pierwszego części średnioprężnej SP turbiny
ze stali 26H2MF od 215 do 225 HV10. Poziom twardości
nie odbiega od charakterystycznego dla stanu wyjściowego wyrobów kutych z badanych stali.
• Trwałość resztkowa materiałów badanych wycinków części WP i części SP wirnika turbiny po 250 000 godzinach
eksploatacji, wyznaczona na podstawie skróconych prób
pełzania, odpowiednio wynosi:
–– dla materiału pobranego z obszaru otworu centralnego
z rejonu stopnia regulacyjnego części WP wirnika wykonanego ze stali 23H2MF, dla przyjętej temperatury
dalszej eksploatacji Tr = 535oC i naprężenia roboczego
sr = 120 MPa, wynosi ok. 300 000 godzin,
–– dla materiału pobranego z obszaru wrębu tarczy stopnia
regulacyjnego części WP wirnika wykonanego ze stali
23H2MF, dla przyjętej temperatury dalszej eksploatacji
Tr = 535oC i naprężenia roboczego sr = 200 MPa, wynosi
ok. 60 000 godzin,
–– dla materiału pobranego z obszaru otworu centralnego
z rejonu stopnia pierwszego części SP wirnika wykonanego ze stali 26H2MF, dla przyjętej temperatury dalszej
eksploatacji Tr = 535oC i naprężenia roboczego sr = 120
MPa, wynosi ok. 180 000 godzin,
–– dla materiału pobranego z obszaru wrębu tarczy stopnia pierwszego części SP wirnika wykonanego ze stali
26H2MF, dla przyjętej temperatury dalszej eksploatacji
Tr = 535oC i naprężenia roboczego sr = 200 MPa, wynosi
ok. 6 000 godzin. Natomiast oszacowana na tej podstawie rozporządzalna trwałość resztkowa tych materiałów
dla wyżej podanych przyjętych parametrów dalszej eksploatacji, będąca pozostałym prognozowanym czasem
dalszej bezpiecznej eksploatacji, wynosi:
–– dla materiału pobranego z obszaru otworu centralnego
z rejonu stopnia regulacyjnego części WP wirnika wykonanego ze stali 23H2MF ok. 180 000 godzin,
–– dla materiału pobranego z obszaru wrębu tarczy stopnia
regulacyjnego części WP wirnika wykonanego ze stali
23H2MF ok. 36 000 godzin,
–– dla materiału pobranego z obszaru wrębu tarczy stopnia pierwszego części SP wirnika wykonanego ze stali
26H2MF ok. 290 000 godzin,
–– dla materiału pobranego z obszaru otworu centralnego
z rejonu stopnia pierwszego części SP wirnika wykonanego ze stali 26H2MF ok. 3 600 godzin.
• Ujawnione sekwencje węglików badanych materiałów na
podstawie rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej osadów
węglików wyizolowanych elektrolitycznie, potwierdzają
stan mikrostruktury oszacowany na podstawie analizy obserwowanych jej obrazów.
• Dotychczas przeprowadzone badania elementów mikrostruktury, właściwości mechanicznych oraz rozpoczęte
badania pełzania należy kontynuować w latach przyszłych. Ich wyniki umożliwią budowanie charakterystyk
materiałowych stali eksploatowanych w wirnikach turbin
parowych, szczególnie tych które pracują w czasie znacznie dłuższym niż wyznaczony obliczeniowy. Pozwoli to na
tworzenie modeli zmian mikrostruktury w zależności od
stopnia wyczerpania. Budowane modele i opracowywane charakterystyki umożliwią ocenę stanu, stopnia „wyeksploatowania”, przydatności do dalszej eksploatacji jak
i również prognozy dalszej bezpiecznej pracy.
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ANALIZA NUMERYCZNA
I WERYFIKACJA PRZEMYSŁOWA
PROCESU ZGNIATANIA OBROTOWEGO
KORPUSÓW O DUŻYCH ŚREDNICACH
ZE STALI NISKOSTOPOWEJ I STOPU
TYTANU
Praca dotyczyła wybranych aspektów technologii wytwarzania korpusów o dużych średnicach ze stali niskostopowej i ze
stopu tytanu Grade 5 metodą zgniatania obrotowego na zimno.
W przypadku stali przeprowadzono próby przemysłowe, w wyniku których wykonano kilkanaście korpusów. W przypadku
stopu tytanu Ti6Al4V badania koncentrowały się na laboratoryjnej analizie możliwości odkształcania stopu w temperaturze
otoczenia i na tej podstawie – wspomagając się symulacjami
numerycznymi procesu zgniatania obrotowego na zimno – na
zaprojektowaniu parametrów prób przemysłowych.
Słowa kluczowe: korpusy silników rakietowych, zgniatanie obrotowe, stal niskostopowa, stop tytanu, mikrostruktura, pasma
ścinania, krzywe ściskania

NUMERICAL ANALYSIS AND INDUSTRIAL
VERIFICATION OF THE FLOW FORMING
PROCESS OF LARGE DIAMETER LOW-ALLOY
STEEL AND TITANIUM ALLOY CASINGST
The study concerned selected aspects of the technology for
producing casings with large diameters made of low-alloy steel
and Grade 5 titanium alloy using cold flow forming. In the case
of steel, industrial tests were carried out, as a result of which
several casings were manufactured. In the case of the Ti6Al4V
titanium alloy, the research focused on laboratory analysis of
the possibility of deformation of the alloy at ambient temperature and on this basis – assisted by numerical simulations of
the cold flow forming process – on the design of industrial test
parameters.
Keywords: rocket motor casings, flow forming, low-alloy steel,
titanium alloy, microstructure, shear bands, compression curves

Wprowadzenie
Łukasiewicz – IMŻ od wielu lat jest zaangażowany w prace na rzecz obronności kraju. W trakcie realizacji prac zleconych przez partnerów przemysłowych często ujawniają się
nowe zagadnienia technologiczne, które wymagają rozszerzenia zakresu badań. Niniejsza praca jest wynikiem analizy technologii wytwarzania korpusów o dużych średnicach,
która była przedmiotem prac wykonanych w Łukasiewicz –
IMŻ w ostatnich latach.
Idea pracy polegała na wykorzystaniu wyników symulacji
fizycznych realizowanych w Gleeble, symulacji numerycznych procesu zgniatania obrotowego na zimno tulei o dużej
średnicy ze stopu tytanu Grade 5 i przemysłowej weryfikacji
polegającej na wytworzeniu korpusów silników rakietowych.

Materiał, zakres i metodyka badań
Do badań laboratoryjnych wytypowano próbki walcowe
ze stopu tytanu Ti6Al4V stosowane przy ściskaniu jednoosiowym w symulatorze Gleeble (f6×7 mm) oraz próbki
z wytoczeniami na powierzchniach czołowych wg metody
Rastigajewa (f8×10,5 mm) w celu ograniczenia wpływu tarcia i zastosowania większych odkształceń jednorodnych przy
ściskaniu. Próbki do badań pobrano z rur f250×25×600
mm w kierunku zgodnym z osią wzdłużną rur i w kierunku
poprzecznym do osi wzdłużnej rur. Ściskanie w symulatorze
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Gleeble wykonano przy temperaturze otoczenia z prędkościami odkształcenia: 0,01 s-1, 0,1 s-1, 1 s-1, 10 s-1 i 100 s-1.
Po analizie krzywych odkształcenia wybrano próbki do
badania mikrostruktury i twardości.

Wyniki i ich dyskusja
Przeprowadzone próby ściskania próbek walcowych
osiowosymetrycznych f6×7 mm ze stopu tytanu Ti6Al4V
(Grade 5) w temperaturze pokojowej (20°C) za pomocą
symulatora Gleeble 3800 wykazały, że materiał można odkształcać nie powodując pęknięć do wartości odkształcenia
nie przekraczającego e = 0,3. Prędkość odkształcenia nie wywierała istotnego wpływu na naprężenie płynięcia stopu Ti
z pominięciem odkształceń mniejszych niż 0,05 (Rys. 1).

Zastosowanie próbek Rastigajewa znacznie zwiększyło
wartość maksymalnego odkształcenia (o ok. 30%) (Rys. 2).
Badania za pomocą mikroskopu skaningowego dotyczyły mikrostruktury pasm ścinania i osnowy znajdującej się
w ich sąsiedztwie oraz na przeprowadzeniu analizy składu
chemicznego w obszarach pasm i składników strukturalnych
na wybranych próbkach po odkształceniu. Za pomocą mikroanalizy składu chemicznego występowania składników
stopowych w osnowie i w pasmach ścinania spodziewano
się uzyskania możliwości oceny czy pasma ścinania łatwiej
rozprzestrzeniają się w fazie b + a czy w fazie a. Podejrzewano, że ewentualna pozostałość segregacji pierwiastków
ma wpływ na skłonność do lokalizacji odkształcenia. Przykładowe struktury pasm ścinania i osnowy w ich okolicach

Rys. 1. Krzywe ściskania stopu Ti6Al4V z prędkością odkształcenia w zakresie 0,01÷100 s-1. Symulator Gleeble 3800. Próbki wzdłużne, stan
dostawy

-1
Fig. 1. Ti6Al4V alloy compression curves with strain rate in the range of 0.01–100 s . Gleeble 3800 simulator. Longitudinal samples,
as-delivered

Rys. 2. Krzywe ściskania stopu Ti6Al4V z prędkością odkształcenia w zakresie 0,01÷100 s-1. Symulator Gleeble 3800. Próbki wzdłużne Rastigajewa, stan dostawy

-1
Fig. 2. Compression curves of the Ti6Al4V alloy with strain rate in the range of 0.01–100 s . Gleeble 3800 simulator. Longitudinal Rastigaiev
samples, as-delivered
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a)

b)

c)

d)

Rys. 3. Mikrostruktura pasma ścinania i osnowy próbki wzdłużnej w stanie zmiękczonym po odkształceniu przez ściskanie f = 1,0 z prędkością
= 0,01 s-1; a) pow. 1000×, b) pow. 2000×, c) pow. 4000×, d) pow. 8000×. Skaningowy mikroskop elektronowy
Fig. 3. Microstructure of the shear band and matrix of a softened longitudinal sample after compressive strain f = 1.0 at a rate
a) magn. 1000×, b) magn. 2000×, c) magn. 4000×, d) magn. 8000×. Scanning electron microscope

obserwowane za pomocą mikroskopu skaningowego przedstawiono na rys. 3.

Wnioski
Niniejsza praca dotyczyła wybranych aspektów technologii wytwarzania korpusów o dużych średnicach ze stali
niskostopowej i ze stopu tytanu Grade 5 metodą zgniatania
obrotowego na zimno.
W przypadku stali przeprowadzono próby przemysłowe,
w wyniku których wykonano kilkanaście korpusów. Wyniki
badań mikrostruktury i właściwości mechanicznych korpusów potwierdziły spełnienie wymagań. Nie uzyskano dotychczas pełnowymiarowego korpusu o poprawnej jakości
powierzchni i geometrii. Prace w tym zakresie są kontynuowane.
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-1

=0.01 s ;

W przypadku stopu tytanu Ti6Al4V badania koncentrowały się na laboratoryjnej analizie możliwości odkształcania
stopu w temperaturze otoczenia i na tej podstawie – wspomagając się symulacjami numerycznymi procesu zgniatania
obrotowego na zimno – zaprojektowaniu parametrów prób
przemysłowych.
Praca została zrealizowana w ścisłej współpracy z partnerem przemysłowym, który stosuje technologie wytwarzania
półwyrobów ze stali niskostopowej i ze stopu Ti przeznaczonych na korpusy silników rakietowych o średnicy 227 mm.
Dotychczas w Polsce nie są produkowane tego rodzaju korpusy, ale w przyszłości mogą być częścią systemu rakietowego średniego zasięgu.
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ROZWÓJ ZAAWANSOWANYCH POWŁOK
NA BAZIE Zn-Al-Mg
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję naniesionych w warunkach laboratoryjnych powłok galwanicznych. Wyniki posłużyły do rozwoju i doskonalenia metodyki nanoszenia powłok na bazie Zn-Al-Mg oraz dopracowanie
i rozwój zbudowanego w Instytucie stanowiska do symulacji
galwanizowania blach. Celem prowadzonych w Instytucie badań jest optymalizacja składu powłok galwanicznych, poprzez
wprowadzenie dodatkowych pierwiastków.

–– P1 powłoka z czystego Zn
–– P2 powłoka ze stopu ZnAlMg
–– P3 powłoka ze stopu ZnAlMgCuSn.
Powłoki na próbki nanoszone były z wykorzystaniem
opracowanego w Instytucie stanowiska badawczego do symulacji procesu galwanizowania blach (Rys. 1).
Próbki z naniesionymi powłokami (Rys. 2) poddane zostały badaniom korozyjnym w komorze solnej HKT500 będącej na wyposażeniu Instytutu (Rys. 3).

Słowa kluczowe: powłoki galwaniczne, odporność na korozję,
stanowisko do symulacji galwanizowania, komora solna

DEVELOPMENT OF ADVANCED COATINGS BASED
ON Zn-Al-Mg
The paper presents the results of corrosion resistance tests for
galvanic coatings applied under laboratory conditions. The results were used to develop and improve the methodology of using
coatings based on Zn-Al-Mg and to refine and develop the sheet
galvanising stand built at the Institute. The aim of the studies
conducted at the Institute is to optimise the composition of galvanic coatings by introducing additional elements.

Rys. 2. Zdjęcie przykładowej próbki z naniesioną powłoką
Fig. 2. Photograph of a sample with the coating

Keywords: galvanic coatings, corrosion resistance, galvanising
simulation stand, salt chamber

Wprowadzenie
W pracy przeprowadzone zostały badania odporności na
korozję opracowanych i wytworzonych w Instytucie powłok
galwanicznych. Badania te są fragmentem szerszych badań,
których głównym celem jest rozwój i doskonalenie metod
nanoszenia powłok na bazie Zn-Al-Mg oraz dopracowanie
i rozwój zbudowanego w Instytucie stanowiska do symulacji
galwanizowania blach.

Materiał, zakres i metodyka badań
Do wykonania badań w niniejszej pracy wykorzystano
powłoki o trzech różnych składach chemicznych, wytypowanych na podstawie przeprowadzonej analizy literatury, tj.:

Rys. 3. Komora solna HKT 500 wykorzystana do badań odporności
na korozję
Fig. 3. HKT 500 salt chamber used for corrosion resistance tests

a)

b)

Rys. 1. Stanowisko do symulacji procesu galwanizowania blach a) schemat, b) widok urządzenia
Fig. 1. Sheet galvanising process simulation stand: a) diagram, b) device view
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Wyniki i ich dyskusja
Czas ekspozycji próbek w komorze oraz odziaływania
mgły solnej wynosił 123 godziny, z małymi przerwami na
określenie stopnia ich skorodowania. Wygląd próbek po ekspozycji w komorze solnej przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4. Wygląd próbek po 123 godzinach ekspozycji w komorze solnej
Fig. 4. Samples after 123 hours of exposure in a salt chamber

W czasie trwania eksperymentu na żadnej z próbek nie
pojawił się ślad korozji włącznie z próbkami zgiętymi pod
kątem 180°. Korozję można było zaobserwować jedynie na
próbce kontrolnej, bez powłoki ochronnej (Rys. 4). Osiągnięty wynik świadczy pozytywnie o jakości naniesionej
powłoki na stanowisku do symulacji galwanizowania blach
oraz o jej szczelności nawet w przypadku próbek zgiętych
pod kątem 180°.

Podsumowanie
• W ramach pracy, na bazie zdobytego doświadczenia, dokonano zmian konstrukcyjnych urządzenia do symulacji procesu galwanizowania, w wyniku których próbka
pobrana z arkusza blachy nagrzewana jest w atmosferze
redukcyjnej N2 + 5%H2. Dzięki temu następuje redukcja
warstwy tlenków żelaza z powierzchni próbki.
• Opracowano i rozwinięto metodykę nanoszenia powłok
ochronnych z wykorzystaniem wykonanego w Instytucie
i zmodernizowanego w ramach niniejszej pracy stanowiska do galwanizowania blach.
• Z wykorzystaniem piecyka znajdującego się w urządzeniu
do galwanizowania blach przygotowano dwa stopy (P2
i P3) różniące się składem chemicznym, z przeznaczeniem
na powłoki ochronne użyte do realizacji badań w niniejszej pracy.
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• Z wykorzystaniem opracowanej metodyki wykonano próby nanoszenia powłok ochronnych o trzech różnych składach chemicznych.
• W oparciu o normę PN-EN ISO 9227:2017-06 pt. „Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w rozpylonej solance”, opracowano metodykę badań oraz raportowania wyników badań korozyjnych w komorze solnej HKT500, będącej na wyposażeniu Zakładu Symulacji
Procesów Technologicznych w Łukasiewicz – IMŻ.
• Próbki z powłokami naniesionymi na stanowisku do symulacji galwanizowania blach, poddano badaniom korozyjnym w komorze solnej HKT500 w oparciu o opracowaną metodykę. Próbki poddane były odziaływaniu mgły
solnej przez 123 godziny, z małymi przerwami na określenie stopnia ich skorodowania.
• W czasie trwania eksperymentu na żadnej z próbek nie
pojawił się ślad korozji włącznie z próbkami zgiętymi pod
kątem 180°. Korozję można było zaobserwować jedynie na
próbce kontrolnej, bez powłoki ochronnej. Osiągnięty wynik świadczy pozytywnie o jakości naniesionej powłoki na
stanowisku do symulacji galwanizowania blach oraz o jej
szczelności nawet w przypadku próbek zgiętych pod kątem 180°.
• W celu określenia czasu po jakim pojawią się produkty
korozji na próbkach pokrytych powłokami P1, P2 i P3 wymagana jest kontynuacja testu w komorze solnej.
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