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OPRACOWANIE SZYBKIEJ METODY
KONTROLI SKŁADU CHEMICZNEGO
PALIW ALTERNATYWNYCH TYPU
RDF NA POTRZEBY CEMENTOWNI
I ELEKTROWNI
Opracowano metodykę przygotowania próbek paliw RDF do
badań bezwzorcową metodą spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fal (WD XRF). We współpracy z firmą
TESTCHEM zastosowano mielenie kriogeniczne i prasowanie
próbek bez lepiszcza. Przeprowadzone doświadczenia potwierdziły przydatność metody WD XRF do szybkiej analizy składu
chemicznego paliw RDF w zakresie półilościowego oznaczania
chloru, siarki, bromu, chromu, antymonu, arsenu, cynku, kadmu ołowiu, miedzi, manganu, tytanu, wanadu, kobaltu, fosforu, żelaza, krzemu, magnezu, glinu, potasu, wapnia, sodu,
strontu, cyrkonu i baru z precyzją nie gorszą niż 10%. Zbadano
także możliwości analizy paliw RDF z wykorzystaniem techniki ICP OES, automatycznego analizatora rtęci oraz kulometrycznego oznaczenia zawartości węgla. Wyniki badań będą
wykorzystane we współpracy z firmą TESTCHEM, w zakresie
budowy aparatury do pobierania próbek analitycznych próbek
paliw RDF, a także jako wsparcie analityczne dla realizacji prac
badawczych dedykowanych wtórnemu wykorzystaniu odpadów w przemyśle.
Słowa kluczowe: paliwa RDF, metoda WD XRF, analiza składu chemicznego

DEVELOPMENT OF A QUICK METHOD OF
CONTROLLING THE CHEMICAL COMPOSITION
OF RDF ALTERNATIVE FUELS FOR THE NEEDS
OF CEMENT PLANTS AND POWER PLANTS
A methodology was developed for the preparation of RDF fuel
samples for testing using the wavelength dispersive X-ray fluorescence method (WD XRF). Cryogenic milling and binder-free
sample pressing were used in cooperation with TESTCHEM.
The conducted experiments confirmed the usefulness of the WD
XRF method for a rapid analysis of the chemical composition
of RDF fuels in the field of semi-quantitative determination
of chlorine, sulphur, bromine, chromium, antimony, arsenic,
zinc, cadmium lead, copper, manganese, titanium, vanadium,
cobalt, phosphorus, iron, silicon, magnesium, aluminium, potassium, calcium, sodium, strontium, zirconium and barium
with a precision not lesser than 10%. The possibilities of analysing RDF fuels using the ICP OES technique, automatic mercury analyser and coulometric carbon content determination
were also examined. The test results will be used in cooperation
with TESTCHEM in the construction of apparatus for collecting
analytical samples of RDF fuel samples, as well as analytical
support for the implementation of research works dedicated to
the reuse of waste in industry.
Keywords: RDF fuels, WD XRF method, chemical composition
analysis

Wprowadzenie
Paliwo alternatywne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 9.12.2014 oznaczone kodem 19 12 10
(odpady palne), zaliczane jest do grupy odpadów z mechanicznej obróbki materiałów, nieujętych w innych grupach.

Jednocześnie, zgodnie z normą PN-EN 15375:2011 paliwo stałe, powstałe z odpadów innych niż niebezpieczne,
i przetwarzane poprzez odzysk energii w odpowiednich
instalacjach, definiowane jest jako SRF (Solid Recovered
Fuel) – stałe paliwa wtórne. W przypadku, gdy paliwa takie są przetworzone w celu spełnienia wymagań przemysłu,
głównie w zakresie wysokiej wartości opałowej, nazywane są
Refuse Derived Fuel (RDF). Materiały określane jako paliwa RDF wytwarzane są między innymi z: papieru i kartonu,
tekstyliów, biomasy, tworzyw sztucznych, wybranych frakcji
odpadów komunalnych, opon, pozostałości z demontażu samochodów, odpadów zwierzęcych itp.
Jednym z bezpiecznych ekologicznie sposobów zagospodarowania stałych paliw wtórnych jest wykorzystanie ich
w procesach wysokotemperaturowego spalania w piecach
cementowych, spalarniach odpadów komunalnych i w elektrowniach. W celu dotrzymania wymaganych norm emisyjnych zakłady muszą używać paliw o odpowiedniej jakości,
i wymagania te dotyczą także współspalanych paliw RDF.
Parametry paliwa RDF powinny być stabilne w każdej dostawie i w dłuższym przedziale czasowym, zarówno pod
względem składu, jak i granulacji. W ślad za wymaganiami stawianymi paliwom RDF, wprowadzone zostały normy
określające sposób oznaczania zawartości wielu parametrów
w tych paliwach oraz pobierania i przygotowania próbek do
badań. Normy te pozwalają na przeprowadzenie analiz składu chemicznego stałych paliw wtórnych. Jednak większość
takich oznaczeń wymaga nie tylko szerokiego wyposażenia
analitycznego, ale także długiego czasu trwania analizy.
Z tego powodu w Europie prowadzone są badania, mające
na celu wykorzystanie szybkich technik analitycznych, takich jak fluorescencyjna spektrometria rentgenowska z dyspersją fal (WD XRF) do oznaczania możliwie szerokiego
zakresu pierwiastków w stałych paliwach wtórnych, w tym
paliwach RDF.
W związku z powyższym, w Zakładzie Chemii Analitycznej zdecydowano się na przeprowadzenie badań, mających
na celu opracowanie metodyki szybkiej analizy chemicznej
z wykorzystaniem techniki WD XRF, która umożliwiałaby
kontrolę zawartości następujących składników: S, Cl, metali ciężkich: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V w paliwach
RDF. Opracowana metodyka powinna być z jednej strony
wystarczająco dokładna w odniesieniu do potrzeb, a z drugiej strony na tyle szybka, aby możliwe było prowadzenie
badań w czasie, który nie powodowałby zakłóceń i przestojów w procesie technologicznym, w którym paliwo RDF
jest wykorzystywane. Z tych względów, a także z uwagi na
brak materiałów odniesienia zadecydowano o prowadzeniu
badań nad wykorzystaniem do tego celu przede wszystkim
bezwzorcowej metody spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fal (WD XRF). Oprócz zagadnień związanych z prowadzeniem analizy chemicznej, istotne było
także odpowiednie przygotowanie (rozdrobnienie i ujednorodnienie) próbek do szybkiej analizy techniką XRF. Firma
Testchem, z którą współpracuje Zakład Chemii Analitycznej
opracowała technologię rozdrabniania paliw RDF do postaci odpowiedniej do celów analitycznych.
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Opracowanie metodyki przygotowania próbek
paliwa RDF do badań bezwzorcową metodą
fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej
Do badań wykorzystano 5 próbek pochodzących od dwóch
producentów RDF. Firma Testchem wykonała rozdrabnianie wymienionych pięciu próbek do uzyskania granulacji
poniżej 3 mm oraz następnie poniżej 1 mm, stosując do tego
celu młynek nożowy własnej produkcji. Dalsze rozdrabnianie, do uzyskania uziarnienia poniżej 0,315 mm, przeprowadzone zostało za pomocą zestawu młynka wibracyjnego
z misą kriogeniczną. Uzyskane w ten sposób materiały miały
postać lekkiego, jasno- lub ciemnoszarego proszku, w którym oko nieuzbrojone z trudnością wyróżnia poszczególne
frakcje.
Dalsze przygotowanie próbek do analizy techniką WD
XRF przeprowadzono na dwa sposoby. Pierwszym było nasypanie próbek do plastikowych naczyniek pomiarowych
i zabezpieczenie próbki folią poliestrową (folią PE). Metodę tę zastosowano dla wszystkich trzech granulacji. Drugim
sposobem przygotowania próbek było ich prasowanie przy
użyciu ręcznej prasy o nacisku do 250 kN produkcji firmy
Testchem, w specjalnie do tego celu przeznaczonych foremkach aluminiowych. Prasowaniu poddano próbki o wszystkich trzech uziarnieniach. Kontrola powierzchni sprasowanych próbek o uziarnieniu 3 i 1 mm wykazała, że przed
pomiarem konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie powierzchni folią poliestrową. Próbki o uziarnieniu 0,315 mm
po sprasowaniu charakteryzowały się dużą zwartością i mogły być analizowane bez dodatkowego zabezpieczenia.

Analiza próbek paliwa RDF bezwzorcową metodą
fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej
Bezwzorcową analizę metodą WD XRF, z wykorzystaniem
spektrometru Primus II firmy Rigaku prowadzono w zakresie widmowym od F do U. Parametry pomiarowe zostały
dobrane optymalnie dla analizowanego materiału. Czas zapisu i analizy widma wynosił 15 minut. Po przeprowadzeniu
pomiarów przeanalizowano zapisy widm otrzymanych dla
poszczególnych zidentyfikowanych linii analitycznych pierwiastków, porównano także zapisy otrzymane dla poszcze-

gólnych granulacji próbek oraz dla próbek mierzonych w naczynkach pomiarowych i próbek prasowanych. Stwierdzono,
że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest rozdrobnienie materiałów w młynku kriogenicznym do granulacji 0,315 mm
i sprasowanie w pastylki (bez udziału lepiszcza) pod ciśnieniem wynoszącym minimum 210 kN. Takie przygotowanie
próbki pozwala na jej analizę bez dodatkowego zabezpieczania powierzchni analitycznej folią PE. Dzięki temu uzyskuje
się wyższe natężenie promieniowania charakterystycznego
oznaczanych w materiałach składników, zwłaszcza pierwiastków lekkich: chloru, siarki, magnezu i sodu. Precyzja
oznaczeń, możliwa do uzyskania przy takim sposobie postępowania dla zdecydowanej większości pierwiastków jest
nie gorsza niż 10%. Wartość ta dotyczy także analiz próbek
o granulacji 0,315 mm bez prasowania.

Analiza próbek paliw RDF metodą optycznej
spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem
ICP, kulometryczną i z wykorzystaniem
automatycznego analizatora rtęci
Równolegle z badaniami techniką WD XRF prowadzono badania nad optymalnym sposobem przeprowadzania
próbek paliwa RDF do roztworu w celu wykonania analizy
ilościowej techniką ICP OES przy zastosowaniu wzorców
syntetycznych. Spośród trzech zastosowanych metod mineralizacji dla celów analizy ICP najwyższą skuteczność wykazała metoda, bazująca na jednym z wariantów przygotowania próbek według Normy PN-EN 15410:2011. Jednakże,
nawet w tym przypadku nie udało się uzyskać całkowitego
rozłożenia badanego materiału. Czynniki związane z niejednorodnością badanego materiału w połączeniu z problematycznym przygotowaniem próbek dyskwalifikują tę technikę
jako samodzielne i szybkie narzędzie w analityce alternatywnych paliw stałych. Badania pokazały, że technika ICP OES
wymaga zastosowania bardziej wydajnych układów przygotowania roztworów (np. mikrofalowe, wysokociśnieniowe
systemy zamknięte). Zaproponowano także optymalny sposób oznaczenia zawartości rtęci z wykorzystaniem automatycznego analizatora firmy Nippon oraz kulometrycznego
oznaczenia zawartości węgla. Oznaczenie węgla było nie-

Tabela 1. Wyniki oznaczania składu chemicznego materiału próbki numer 1 metodą bezwzorcową WD XRF
Table 1. Results of the determination of the chemical composition of the material of sample number 1 using the WD XRF standardless
method
Fortum1

Zawartość procentowa, (%)

Zawartość procentowa, (%)

1

2

3

4

0,17

0,13

0,22

0,30

Mg

0,13

0,16

0,17

Al

0,61

1,25

0,90

Si

0,67

0,90

1,68

Na

1

2

3

4

Fe

0,70

0,86

1,13

1,42

0,22

Ni

0,006

0,006

0,047

0,052

0,96

Cu

0,012

0,016

0,016

0,039

1,98

Zn

0,11

0,13

0,10

0,12

0,003

P

0,17

0,19

0,18

0,072

As

S

0,23

0,30

0,29

0,31

Br

0,003

0,003

Cl

0,38

0,46

0,87

0,95

Sr

0,004

0,010

K

0,16

0,20

0,19

0,20

Zr

Ca

2,15

2,68

2,73

2,85

Mo

Ti

0,39

0,36

0,28

0,30

Pb

Cr

0,015

0,017

0,11

0,10

C*

Mn

0,022

0,030

0,028

0,029

H2O*

0,003
0,003

0,002

0,002
0,015

0,014

0,020

60,5

60,5

60,5

60,5

25,5

25,5

25,5

25,5

* – wartości uzyskane z wykorzystaniem metody kulometrycznej oraz przeliczeń wynikających z bilansu po oznaczeniu strat prażenia
1 – luźny proszek o granulacji 1 mm (pod folią) / loose powder with a granulation of 1 mm (under the foil)
2 – pastylka z proszku o granulacji 1 mm (pod folią) / pellet made of powder with a granulation of 1 mm (under the foil)
3 – luźny proszek o granulacji 0,315 mm (pod folią) / loose powder with a granulation of 0.315 mm (under the foil)
4 – pastylka z proszku o granulacji 0,315 mm / pellet made of powder with a granulation of 0.315 mm
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Journal of Metallic Materials 2020, 72 (1), p. 59–78

zbędne dla poprawienia bilansu składników obecnych w paliwach RDF w obliczeniach bezwzorcowej analizy WD XRF.

Wyniki i ich dyskusja
Zastosowanie wskazanego wyżej sposobu postępowania
w zakresie analizy bezwzorcową metodą WD XRF pozwala
na półilościowe oznaczenie następujących składników:
–– pierwiastków, co do których obowiązują ograniczenia
w zakresie ich obecności w gazach odlotowych lub w samych paliwach – chloru, siarki, bromu, chromu, antymonu, arsenu, cynku, kadmu ołowiu, miedzi, manganu, tytanu, wanadu, kobaltu
–– innych pierwiastków występujących w paliwach alternatywnych, mogących mieć wpływ na technologię, przy
której paliwa są wykorzystywane: fosforu, żelaza, krzemu,
magnezu, glinu, potasu, wapnia oraz sodu, a także strontu, cyrkonu i baru.
Przeprowadzone badania nie pozwoliły na jednoznaczne
określenie możliwości kontrolowania zawartości talu, selenu
i telluru oraz cyny, a także rtęci.
W tabeli 1 przedstawiono przykładowe wyniki bezwzorcowej analizy WD XRF próbki paliwa alternatywnego numer 1.
Przeprowadzone doświadczenia potwierdziły przydatność
bezwzorcowej analizy WD XRF do szybkiej analizy składu
chemicznego paliw alternatywnych.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania oraz analiza próbek paliw RDF
metodą bezwzorcowej analizy WD XRF pozwalają stwierdzić, że opracowana metodyka badań stanowić będzie narzędzie dla analizy składu chemicznego paliw RDF w warunkach, w których szybkość przeprowadzenia analizy będzie nadrzędnym kryterium wyboru metody badawczej.
W pierwszej kolejności wyniki badań będą wykorzystane
w planowanej współpracy z firmą TESTCHEM, która jest
liderem w zakresie budowy aparatury do pobierania próbek
analitycznych takich paliw. Opracowana metodyka będzie
także wykorzystywana jako wsparcie analityczne dla realizacji obecnych i przyszłych prac badawczych realizowanych
w Instytucie, a dedykowanych wtórnemu wykorzystaniu odpadów w przemyśle.
LITERATURA
[1] P. Weisser, E. Głodek-Bucyk, E. Ślęzak. Stałe Paliwa Wtórne i osady
ściekowe w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na przykładzie projektu „We4ClinKer”, [brak daty] [Online] Dostępny z:
https://powermeetings.eu/konferencje/en/iii-konferencja-paliwaalternatywne-waste-to-energy-energia-z-odpadow/images/prez/
ICiMB.pdf [Dostęp 15 grudnia 2019].
[2] P. Weisser, E. Kirejczyk. Jakość Stałych Paliw Wtórnych vs. certyfikacja – kompleksowa ocena przez niezależne laboratoria, [brak
daty] [Online] Dostępny z: https://powermeetings.eu/konferencje/
en/ii-konferencja-paliwa-alternatywne-waste-to-energy-energia-zodpadow/images/prez/icimb.pdf [Dostęp 17 grudnia 2019].
[3] Semi-quantitative Analysis of Recycled Solid Fuel with Benchtop
WDXRF ”Supermini200” Rigaku, Application Note XRF 1090.

Aleksandra Janik, Robert Krupa – Kirchhoff Polska
Sp. z o.o., Krzysztof Radwański,
Władysław Zalecki, Roman Kuziak, Jarosław Opara

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ OBRÓBKI
CIEPLNEJ DLA ELEMENTÓW
KAROSERYJNYCH ZE STALI 22MNB5
Zasadniczym celem pracy było zaprojektowanie modelu obróbki cieplnej elementów karoserii ze stali 22MnB5. Badania
nad zmianą technologii w firmie Kirchhoff Automotive są ukierunkowane na polepszenie wydajności produkcji. W pracy przeprowadzono różne cykle obróbki cieplnej stali 22MnB5, które
następnie zweryfikowano na podstawie badań właściwości
mechanicznych oraz mikrostruktury. Najkorzystniejsze właściwości mechaniczne uzyskano dla stali poddanej austenityzacji
przy temperaturze ok. 945°C w czasie 240 s i chłodzeniu z szybkością większą od 40°C/s.
Słowa kluczowe: stal 22MnB5, obróbka cieplna, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, badania dylatometryczne,
elementy karoserii

DEVELOPMENT OF HEAT TREATMENT
ASSUMPTIONS FOR BODY PARTS MADE
OF THE 22MNB5 STEEL
The main purpose of the study was to design a heat treatment
model for body parts made of the 22MnB5 steel. The research
on technology change at Kirchhoff Automotive is aimed at improving production efficiency. The study involved various heat
treatment cycles of the 22MnB5 steel, which were then verified on
the basis of mechanical properties and microstructure examination. The most favourable mechanical properties were obtained
for steel subjected to austenitisation at approx. 945°C for 240 s
and cooling at a rate greater than 40°C/s.
Keywords: 22MnB5 steel, heat treatment, microstructure,
mechanical properties, dilatometric tests, body parts

Wprowadzenie
Obecnie przemysł motoryzacyjny koncentruje swoją uwagę na rozwoju stali wielofazowych, do których należą między
innymi stale UHSS (ang. Ultra High Strength Steel) oraz
AHSS (ang. Advanced High Strength Steels). Cechą charakterystyczną wyróżniającą te stale jest połączenie wysokiej
odkształcalności technologicznej z właściwościami wytrzymałościowymi. Wielofazowość stali umożliwia uzyskanie
materiałów o zróżnicowanych właściwościach mechanicznych, dostosowanych do funkcjonalności oraz warunków
pracy elementów konstrukcyjnych samochodów. Z tego
powodu głównym kierunkiem rozwoju technologii wytwarzania stali wielofazowych jest dążenie do projektowania
pojazdów samochodowych o mniejszej masie, co pozwala
na redukcję zużycia paliwa i emisji CO2, przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczeństwa na poziomie obecnie obowiązujących standardów [1].
Wymagania przemysłu motoryzacyjnego przyczyniły się
do zaistnienia potrzeby modernizacji obróbki cieplnej lub
cieplno-plastycznej w stosowanych technologiach wytwarzania. W związku z powyższym temat niniejszej pracy dotyczył opracowania założeń obróbki cieplnej dla stali 22MnB5
należącej do grupy stali wysokowytrzymałych UHSS.
Obecna technologia wytwarzania elementów karoserii ze
stali 22MnB5 wymaga zastosowania urządzeń umożliwiających tłoczenie na gorąco a następnie hartowanie. Celem pracy było zmodyfikowanie dotychczasowej technologii wytwarzania, poprzez eliminację końcowego etapu wytwarzania,
jakim jest tłoczenie na gorąco w matrycach hartowniczych
oraz zastąpienie tego etapu, tłoczeniem na zimno i hartowa61
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niem elementu (wytłoczki) poza tłocznikiem. W celu zweryfikowania tych rozwiązań niezbędne było przeprowadzenie
laboratoryjnych badań wyprzedzających oraz półprzemysłowej obróbki cieplno-plastycznej [2].

Materiał i metodyka badań
Przedmiotem badań była stal z borem 22MnB5, która jest
najczęściej używaną stalą w produkcji elementów karoseryjnych, takich jak słupki B. Stal ta cechuje się następującym składem chemicznym: 0,2÷0,27% C, 0,0005÷0,005%
B, 1,1÷1,4% Mn, 0,2÷0,25% Cr, 0,01÷0,045% Ti oraz
0,15÷0,35% Si [3]. Do badań pozyskano blachy o grubości
1,6 mm, w stanie nie obrobionym cieplnie. Stal w stanie wyjściowym charakteryzowała się strukturą ferrytyczno-perlityczną, z niewielką ilością martenzytu. Materiał wyjściowy
posiadał niską twardość, wynoszącą 180 HV10, wytrzymałość na rozciąganie około 600 MPa oraz granicę plastyczności około 400 MPa.
Przeprowadzono obróbkę cieplną na podstawie przebiegu
eksperymentów zarejestrowanych w warunkach przemysłowych firmy Kirchhoff Automotive. Parametry oraz cykle były
analogiczne w obu przypadkach. Zastosowano 6 cykli obróbki
cieplnej, w których stal została poddana między innymi wytrzymaniu w założonej temperaturze austenityzacji wynoszącej 945°C przez określony czas oraz chłodzeniu w różnych
ośrodkach. Cykle obróbki cieplnej przedstawiono poniżej:
–– cykl 1 – nagrzewanie 4 min. oraz chłodzenie w wodzie
–– cykl 2 – nagrzewanie 4 min., wytrzymanie 4 min. oraz
chłodzenie w wodzie
–– cykl 3 – nagrzewanie 4 min. oraz chłodzenie w oleju
–– cykl 4 – nagrzewanie 4 min., wytrzymanie 4 min oraz
chłodzenie w oleju
–– cykl 5 – nagrzewanie 4 min. oraz swobodne chłodzenie
powietrzem do temperatury otoczenia
–– cykl 6 – nagrzewanie 4 min., wytrzymanie 4 min. oraz swobodne chłodzenie powietrzem do temperatury otoczenia.

Rys. 1. Wykres przemian fazowych CTPc dla stali 22MnB5
Fig. 1. CCT phase transformation graph for the 22MnB5 steel
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Badania dylatometryczne stali 22MnB5 rozpoczęto od
wyznaczenia temperatur krytycznych podczas nagrzewania
(Ac1, Ac3). Próbki stali 22MnB5 nagrzewano z szybkością
2,5°C/min do temperatury 1000°C. Chłodzenie do temperatury otoczenia realizowano z szybkością 10°C/s z wykorzystaniem sprężonego azotu. Dla potrzeb budowy wykresu
CTPc nagrzewanie prowadzono zgodnie z zarejestrowanym
przebiegiem grzania blachy w warunkach przemysłowych
cyklu 4, w których najwyższa temperatura wynosiła 944°C,
a czas austenityzowania wynosił 240 s. Przy współpracy
z firmą Kirchhoff Automotive wytworzono finalne elementy
słupków B, stosując wybraną obróbkę cieplną, w której element był chłodzony w oleju.
Następstwem każdego z etapów pracy, począwszy od badań dylatometrycznych, skończywszy na przemysłowej obróbce cieplno-plastycznej, były badania właściwości mechanicznych oraz mikrostrukturalnych. Badania mikrostruktury zostały przeprowadzone za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego Inspect F firmy FEI oraz optycznego
mikroskopu świetlnego DSX500i firmy Olympus. Statyczną
próbę rozciągania przeprowadzono za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z250 o maksymalnej wartości
siły 250 kN. Badania twardości przeprowadzono przy użyciu mikrotwardościomierza Future-Tech FM-700. Pomiary
twardości prowadzono przy obciążeniu 98N dla pomiarów
HV10 oraz obciążeniu 0,5 kg w przypadku badań rozkładów
mikrotwardości HV0,5.

Wyniki badań i ich dyskusja
Wyniki badań struktury oraz właściwości mechanicznych
blach po obróbce cieplnej poddanej różnym ośrodkom chłodzenia wykazały, iż stal 22MnB5 wygrzewana przez 4 minuty i chłodzona na oleju posiada najwyższe wartości właściwości mechanicznych: twardość 435,7 HV10, wytrzymałość
na rozciąganie 1442 MPa i granica plastyczności 1224 MPa.
W przypadku granicy plastyczności jej wartość potroiła się
w stosunku do stanu wyjściowego.
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b)
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Rys. 2. Mikrostruktura próbek poddanych badaniom dylatometrycznym chłodzonych z wybranymi szybkościami, SEM: a) 0.5°C/s, b) 10°C/s,
c) 40°C/s
Fig. 2. Microstructure of samples subjected to dilatometric tests, cooled at selected rates, SEM: a) 0.5°C/s, b) 10°C/s, c) 40°C/s

W wyniku przeprowadzonej analizy dylatogramów wyznaczono wartości temperatur krytycznych, które wynosiły
odpowiednio: Ac1p=708°C, Ac1k= 732°C i Ac3= 830°C. Opracowany wykres przemian fazowych przedstawiono na rysunku 1.
Wyniki badań blach, nagrzewanych według cyklu 4 wskazują, że graniczna wartość szybkości chłodzenia, powyżej
której występuje struktura martenzytyczna wynosi 40°C/s.
Średnia wartość temperatury przemiany martenzytycznej
wyniosła Ms = 385°C.
Przykłady mikrostruktury próbek poddanych badaniom
dylatometrycznym z wybranymi szybkościami chłodzenia
przedstawiono na rysunku 2. Stal chłodzona z szybkością
≤ 2°C/s charakteryzuje się strukturą ferrytyczno-perlityczną (Rys. 2a). W zakresie szybkości chłodzenia 5÷10°C/s
zaobserwowano składniki struktury, takie jak bainit (faza
główna) oraz martenzyt, ferryt i perlit (Rys. 2b), natomiast
w zakresie szybkości chłodzenia 20÷40°C/s blacha posiada
strukturę bainityczno-martenzytyczną (Rys. 2c). Otrzymane
wyniki są spójne z danymi pomiaru twardości, w których
stwierdzono wzrost twardości do 411HV dla stali chłodzonej
z szybkością 20°C/s.

Podsumowanie
Opracowano założenia obróbki cieplnej, która umożliwi poprawę efektywności procesu wytwarzania elementów
karoserii ze stali 22MnB5. W oparciu o przeprowadzone

badania przemysłowe oraz laboratoryjne zaproponowano
cykl wytwarzania elementów obejmujący: tłoczenie na zimno blachy, nagrzewanie do temperatury austenityzowania
945°C przez 240s oraz chłodzenie w oleju. Przeprowadzone
badania dylatometryczne i mikrostrukturalne blach wykazały, że graniczna wartość szybkości chłodzenia, powyżej
której występuje struktura martenzytyczna wynosi 40°C/s.
Przy zastosowaniu powyższej obróbki cieplnej elementu
słupka B w firmie Kirchhoff Automotive uzyskano następujące właściwości mechaniczne wyrobu: Rp0,2 1224 MPa,
Rm 1442 MPa, A 4,7%, HV10 435,7. Badanie struktury
przekrojów wytworzonego elementu karoserii nie wykazały znacznych różnic w strukturze powierzchni zewnętrznej
oraz wewnętrznej elementu.
Praca stanowi podstawę pod przyszły projekt, z partnerem
przemysłowym – firmą Kirchhoff Automotive, dla której
modernizacja procesu wytwarzania, umożliwi zwiększenie
wydajności produkcji oraz oszczędności, w wyniku eliminacji stosowania drogich matryc hartowniczych.
LITERATURA
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OPRACOWANIE WSTĘPNYCH
ZAŁOŻEŃ DLA INNOWACYJNEJ
TECHNOLOGII WYTWARZANIA
ŻUŻLI ZAWIERAJĄCYCH FLUORYT
Z ZASTOSOWANIEM SUROWCÓW
ALTERNATYWNYCH
Celem pracy było wykonanie rozpoznawczych badań, które
pozwolą na pozyskanie informacji niezbędnych do sformułowania ramowych wytycznych techniczno-technologicznych do procesu wytwarzania żużli rafinacyjnych dla metalurgii i spawalnictwa, z wykorzystaniem materiałów odpadowych z procesu
trawienia szkła. Zbadano charakterystyki dwóch materiałów.
Wykonano analizy składu chemicznego, jakościowe i ilościowe
analizy składu fazowego, zbadano przebieg suszenia w czasie
sezonowania, określono poziom zawartości wody niezwiązanej, której usunięcie wymaga suszenia w temperaturze powyżej
100°C. Na tej podstawie wytypowano produkty żużlowe do wykonania z udziałem ww. materiałów odpadowych. Wykonano
laboratoryjne wytopy takich produktów żużlowych. Stwierdzono, że materiały nadają się do wykorzystania w produkcji topników spawalniczych i w produkcji wybranych żużli do procesu
elektrożużlowego przetapiania stali i stopów. Opracowano wytyczne do prób przemysłowych i harmonogram prac badawczo-rozwojowych do wykonania w ramach planowanego projektu
badawczo-rozwojowego.
Słowa kluczowe: żużle rafinacyjne, odpady mineralne, utylizacja odpadów, fluoryt, identyfikacja fazowa, metoda Rietvelda

DEVELOPMENT OF PRELIMINARY ASSUMPTIONS
FOR THE INNOVATIVE TECHNOLOGY
FOR THE PRODUCTION OF SLAGS CONTAINING
FLUORITE USING ALTERNATIVE RAW
MATERIALS
The purpose of the study was to carry out exploratory research that will allow obtaining information necessary to formulate technical and technological framework guidelines for the
production of refining slags for metallurgy and welding, using
waste materials from the glass etching process. The characteristics of two materials were tested. Chemical composition analyses, as well as qualitative and quantitative phase composition
analyses, were carried out, the drying process during seasoning
was examined, the level of free water content, the removal of
which requires drying at a temperature above 100°C, was determined. On this basis, slag products were selected to be made with
the participation of the above waste materials. Laboratory melts
of such slag products were made. It was found that the materials
are suitable for use in the production of welding fluxes and in
the production of selected slags for the electroslag remelting of
steel and alloys. Guidelines for industrial tests and a schedule of
studies and development works to be carried out as part of the
planned research and development project were developed.
Keywords: refining slags, mineral waste, waste treatment,
fluorite, phase identification, the Rietveld method

Wprowadzenie
W wyniku procesu trawienia szkła kwasem fluorowodorowym powstają dwa odpady mineralne. Główną fazę jednego
z nich stanowi fluorek wapnia a drugiego – złożone krzemiany i fluorki wapnia oraz w mniejszych ilościach innych
pierwiastków obecnych w szkle jak: sodu, magnezu, potasu.
Pierwszy z odpadów powstaje w wyniku zobojętnienia roz64

tworu kwasu fluorowodorowego, natomiast drugi stanowi
osad z procesu trawienia szkła. Obecnie odpad w postaci zawiesiny za wysoką opłatą odbierany jest przez uprawnione
firmy i podlega neutralizacji oraz składowaniu.
Praca ma charakter wyprzedzający, a jej realizacja pozwoli
na sformułowanie oferty na projekt badawczy, który może
połączyć interesy użytkowników i producentów wysokojakościowych żużli metalurgicznych, przy wykorzystaniu materiałów odpadowych z procesu trawienia szkła.
Celem wykonanych badań było określenie możliwości
wykorzystania odpadu i pozyskanie informacji niezbędnych
do sformułowania ramowych wytycznych techniczno-technologicznych dla procesu wytwarzania stalowniczych żużli
rafinacyjnych, w których składzie fluoryt jak i inne fluorki
mają znaczący udział. W ramach pracy określono charakterystykę fizyko-chemiczną ww. dwóch odpadów mineralnych
pozyskanych od przedsiębiorstwa, zajmującego się wytwarzaniem szkła trawionego. Do tego celu wykonano badania
metodami analizy: składu chemicznego, fazowego, składu
chemicznego w mikroobszarach, a także zbadano przebieg
suszenia w czasie sezonowania, określono poziom zawartości wody niezwiązanej, której usunięcie wymaga suszenia
o
w temperaturze powyżej 100 C. Na tej podstawie wytypowano produkty żużlowe do wykonania z udziałem badanych
odpadów i wykonano ich laboratoryjne wytopy oraz sformułowano wytyczne dla prób przemysłowych.
Fluoryt jest związkiem silnie obniżającym temperaturę
topnienia żużli metalurgicznych i zwiększającym ich rzadkopłynność. Zwiększa także zdolność odsiarczania stali przez
żużle zasadowe. Obecnie ze względów środowiskowych
fluoryt eliminuje się ze składu syntetycznych żużli rafinacyjnych. W dalszym ciągu jest on niezastąpiony w materiałach
o najwyższych wymaganiach technologicznych, do których
zaliczają się żużle do procesu elektrożużlowego przetapiania stali i stopów oraz topniki spawalnicze wykorzystywane
w procesach spawania łukiem zakrytym pod żużlami i spawania elektrożużlowego. Proces przetapiania elektrożużlowego (EŻP) jest stosowany do głębokiej rafinacji stali lub
nadstopów na bazie niklu, żelaza i kobaltu celem uzyskania
przez nie szczególnie wysokiej jakości: czystości metalurgicznej i jednorodności struktury. Uzyskane tą technologią
materiały wykorzystywane są do wytwarzania odpowiedzialnych elementów maszyn i urządzeń stosowanych w energetyce, przemyśle lotniczym, wydobywczym ropy i gazu, transporcie, produkcji narzędzi oraz do wybranych zastosowań
medycznych [1, 2]. Z tych względów wytwarzanie żużli do
EŻP wymaga użycia czystych i stabilnych w zakresie składu
chemicznego, a więc drogich surowców. Znalezienie tańszego źródła fluorytu zapewniłoby dużą zyskowność produkcji.
Obecnie wykorzystywane w kraju żużle do procesu EŻP pochodzą z importu.
Odpad z procesu trawienia szkła w postaci gęstwy stanowiącej osad „sedymentacyjny”, zawierający głównie krzem
i wapń, stanowi potencjalny surowiec do produkcji wyrobów
mineralnych na osnowie krzemianów wapnia.

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał badań stanowiły próbki dwóch rodzajów osadów
dostarczonych przez przedsiębiorstwo przeprowadzające
proces trawienia szkła. Poza osadem powstaje drugi odpad
w wyniku zobojętnienia roztworu kwasu fluorowodorowego
zlewanego znad osadu. W sumie przebadano cztery próbki materiałów (po dwa z każdego rodzaju), pochodzących
z różnych okresów.
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Zakres badań obejmował wykonanie:
• analizy składu chemicznego, przy czym:
–– Al, Fe, K, Mg, Na – oznaczono metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej OES ICP przy użyciu urządzenia Agilent5100,
–– C – metodą kulometryczną; Kulomat 702/SO/CS,
–– Si – metodą wagową,
• analizy składu chemicznego w mikroobszarach z wykorzystaniem wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego
JSM 7200F firmy Jeol, wyposażonego m.in. w detektor
EDS Octane Elite Super,
• składu fazowego jakościowego i ilościowego za pomocą
rentgenowskiego dyfraktometru Empyrean firmy PANalytical oraz kartoteki International Centre for Diffraction Data (do badań ilościowych wykorzystano metodę
Rietvelda),
• określenie zdolności do samoistnego suszenia materiałów
w czasie sezonowania oraz zawartości wody niezwiązanej,
której usunięcie wymaga suszenia w temperaturze powyo
żej 100 C,
• przetopów żużli na osnowie badanych materiałów odpadowych w piecu indukcyjnym z zastosowaniem grzania
pośredniego i wykonaniem analizy ich składu chemicznego i fazowego.

Wyniki i ich dyskusja
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że
próbka nr 1 „syntetycznego fluorytu” składa się z aglomeratów o wielkości od 1 do kilkunastu mm, utworzonych głównie z drobnych kulistych cząstek o wielkości poniżej 1 mm
(Rys. 1a). Aglomeraty zbudowane są z ziaren siarczanu baru
(obszar 1 – widmo 1) oraz ziaren fluorytu (obszar 2 – widmo 2). Z kolei materiał określony jako „syntetyczny fluoryt”
DG1 tworzą aglomeraty o wielkości rzędu kilkudziesięciu
mikronów, złożone głównie z wielościennych ziaren fluorytu.
Materiały te różnią się także składem chemicznym i udziałem fazy niekrystalicznej, przy czym różnice te występują
nie tylko pomiędzy materiałem powstałym ze zobojętnienia
zlanego z odstojników roztworu kwasu fluorowodorowego,
przy użyciu mleka wapiennego (zwanego „syntetycznym fluorytem”), a pozostałym osadem „sedymentacyjnym” z trawienia szkła, ale także pomiędzy próbkami materiałów tego
samego typu pobranych w odstępie kilku miesięcy (Tab. 1).
Próbki „syntetycznego fluorytu” zawierają od około 69%
(DG1) do około 77% masowych (nr 1) tego związku. Związ-

ki baru występują tylko w próbce nr 1, w próbce DG1 nie
stwierdzono ich obecności. Wykazano natomiast obecność
fluorków typu: Mg3NF3 i NaF oraz chlorku sodu (NaCl).
Materiały te istotnie różnią się udziałem faz niekrystalicznych, odpowiednio: około 4,5% i około 29%. Dyfraktogramy
rentgenowskie obu materiałów wraz identyfikacją składu fazowego materiału przedstawiono na rys. 2.
Materiały w postaci osadu z procesu trawienia szkła zawierają mniej fluorytu w porównaniu z materiałami ze zobojętniania kwasu zlanego znad tego osadu, przy czym poziom
tego związku istotnie różni się pomiędzy dwoma próbkami pobranymi w różnym czasie: w jednej oznaczono około
32% a w drugiej 51% CaF2. W próbce z mniejszą zawartością fluorytu wykazano znacznie większą zawartość innych
fluorków, w tym: Na2SiF6 w ilości 26,7%, MgNa2AlF6 w ilości 2,3% oraz śladowe ilości MgF2, MgSiF6 6H2O i (K,Na)
MgF3. W drugiej próbce o większej zawartości fluorytu
suma pozostałych krystalicznych związków fluoru (Na2SiF6,
MgNa2AlF7, (K,Na)MgF3 i MgF2) nie przekraczała 10% mas.
W obu materiałach tego typu stwierdzono obecność jednego rodzaju krystalicznego krzemianu wapnia – wollastonitu CaSiO3 na porównywalnym poziomie 12÷15% mas.
oraz uwodnionego glinokrzemianu sodowo-fluorowego (ze
względu na brak danych strukturalnych nie było możliwe
oznaczenie udziału tej fazy w obu próbkach).
Bar w składzie odpadu może być korzystny, gdyż jest silnym modyfikatorem wtrąceń niemetalicznych w stali. Niepożądana jest natomiast obecność siarki. Im poziom jej zawartości będzie większy, tym gorsze będą zdolności odsiarczające żużli syntetycznych wyprodukowanych z udziałem
takiego surowca.
Wykorzystanie odpadów z procesu trawienia szkła w procesie produkcji topników spawalniczych i żużli do procesu
elektrożużlowego przetapiania wymaga ich wysuszenia.
Przeprowadzone badania udowodniły, że sezonowanie odpadów nazwanych „syntetyczny fluoryt” i osad „sedymentacyjny” w sprzyjających warunkach umożliwia usunięcie
z nich wody niezwiązanej do poziomu około 2,7% w ciągu od
trzech do sześciu dób. Całkowite usunięcie wody niezwiązanej wymaga suszenia z dostarczeniem ciepła w temperaturach powyżej 100oC.
W ramach pracy wykonano także laboratoryjne przetopy wytypowanych mieszanek mineralnych na osnowie odpadów z procesu trawienia szkła, celem uzyskania syntetycznych żużli przetapianych z układu trójskładnikowego
CaF2-Al2O3-CaO (Tab. 2).

Tabela 1. Wyniki jakościowej i ilościowej analizy fazowej odpadów z procesu trawienia szkła, % mas.
Table 1. Results of qualitative and quantitative phase analysis of waste from the glass etching process, wt %
Materiał, próbka
„Syntetyczny fluoryt”
1
Fazy krystaliczne
i ich udział

DG1

CaF2: 77,2 ± 0,3%
BaSO4: 18,3 ± 0,3%

CaF2: 68,8 ± 0,3%
NaCl: 1,5 ± 0,3%

Nie oznaczono:
BaAl2Si2O8

NaF: <1%
Mg3NF3: <1%

Osad – placek sedymentacyjny
DG2A
CaF2: 32,3% ± 2,0%
Na2SiF6: 26,7% ± 1,5 %
MgNa2AlF7: 2,3 ± 1,5%
MgSiF6⋅6H2O: <1%
(K,Na)MgF3: <1%
MgF2: <1%
CaSiO3: 12,1 ± 1,5%
Nie oznaczono:
Na3Al3F6Si2O7⋅6H2O

Udział faz amorficznych
i pozostałych faz krystalicznych

4,5 ± 1,2%

29,4 ± 2,0%

24,8 ± 9,1%

DG2B
CaF2: 51,4 ± 1,9%
Na2SiF6: 2,3 ± 1,0%
MgNa2AlF7: 2,9 ± 1,4%
(K,Na)MgF3: 1,1 ± 1%
MgF2: 2,8 ± 1%
CaSiO3: 15,6 ± 1,4%
Nie oznaczono:
Na3Al3F6Si2O7⋅6H2O
23,9 ± 8,6%
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Tabela 2. Składy żużli wytypowanych do uzyskania w wyniku przetopów laboratoryjnych,%
Table 2. Composition of slags selected for obtaining as a result of
laboratory melts, %
Lp.

Składnik

Żużel nr 1

Żużel nr 2

1

CaO

20

10

2

Al2O3

20

10

3

CaF2

60

80

Materiał wsadowy stanowiły:
–– syntetyczny fluoryt – odpad z trawienia szkła,

–– wapno palone (hutnicze),
–– boksyt kalcynowany.
Przetopy wykonano w piecu indukcyjnym z zastosowaniem grzania pośredniego dzięki wykorzystaniu tygla grafitowego oraz osłony gazu obojętnego. Przetopiony żużel odlano do grubej formy staliwnej celem szybkiego schłodzenia
żużla. W przypadku żużla nr 2 wykonano kolejny przetop
z bardzo powolnym chłodzeniem w tyglu w piecu grzewczym
o
nagrzanym wcześniej do temperatury 550 C. Bez względu
na szybkość krzepnięcia uzyskany żużel wyglądał podobnie
i nie ulegał samorozpadowi.

a)

Próbka nr 1 – Materiał z trawienia szkła
cząstki jasne – siarczan baru
(obszar 1 – widmo 1)
cząstki szare – fluoryt
(obszar 2 – widmo 2)

1

2

Rys. 1. Mikrofotografie cząstek badanych materiałów w świetle elektronów wstecznie rozproszonych oraz wyniki analizy chemicznej w mikroobszarach w postaci rentgenowskich widm emisyjnych; a) próbka nr 1 – materiał z trawienia szkła
Fig. 1. Micrograph of particles of tested materials in the light of backscattered electrons and the results of chemical analysis in micro-areas
in the form of X-ray emission spectra; a) sample No. 1 – material from glass etching
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b)

Zużel nr 2
duże ziarna fluorytu – siarczan baru
(obszar 1 – widmo 1, obszar 2 – widmo 2)
drobniejsza frakcja o złożonym składzie chemicznym
(obszar 3 – widmo 3)

1

2

3

Rys. 1 cd. Mikrofotografie cząstek badanych materiałów w świetle elektronów wstecznie rozproszonych oraz wyniki analizy chemicznej w
mikroobszarach w postaci rentgenowskich widm emisyjnych; b) Żużel nr 2
Fig. 1 cont. Micrograph of particles of tested materials in the light of backscattered electrons and the results of chemical analysis in micro-areas in the form of X-ray emission spectra; b) Slag No. 2
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Składniki fazowe (% mas.): Fluoryt CaF2: 77,2±0,3; Baryt BaSO4 : 18,3±0,3; Pozostałe: 4,5±1,2

Składniki fazowe (% mas.): Fluoryt CaF2: 68,8±0,3; NaCl : 1,5±0,3; Pozostałe: 29,7±2,0
Rys. 2. Materiał z trawienia szkła. Dyfraktogramy rentgenowskie „syntetycznego fluorytu” nr 1 (górna część rysunku) oraz DG1 (dolna część
rysunku. Pod każdym dyfraktogamem widoczna identyfikacja oraz wyniki ilościowej analizy fazowej
Fig. 2. Material from glass etching. X-ray diffraction patterns of „synthetic fluorite” No. 1 (top) and DG1 (bottom) with identification of the
material’s phase composition and the results of the quantitative phase analysis (below)
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Analiza fazowa przetopionych materiałów żużlowych
ujawniła, że różnią się one pod względem składu fazowego,
w tym udziału faz amorficznych. W przypadku żużla nr 1
stwierdzono także, że fluor wiąże się nie tylko z wapniem
tworząc fluoryt CaF2, ale również tworzy złożony krzemian
sodowo-wapniowy NaCa2SiO4F oraz wbudowuje się w glinian wapniowy. W żużlu tym ujawniono także obecność
krzemianu dwuwapniowego (larnitu) w ilości 10% masowych.

Podsumowanie
Wykonano badania właściwości fizyko-chemicznych
dwóch materiałów, stanowiących odpad z procesu trawienia
szkła kwasem fluorowodorowym na próbkach pobranych
w odstępie kilku miesięcy, celem wstępnej oceny możliwości
ich wykorzystania w produkcji syntetycznych żużli rafinacyjnych. Wykonano analizy składu chemicznego i fazowego,
badania procesu sezonowania i suszenia, jak też wykonano
laboratoryjne wytopy żużli rafinacyjnych z zastosowaniem
badanych alternatywnych nośników fluorytu oraz sformułowano wytyczne do prób przemysłowych.
W sprzyjających warunkach materiały o początkowej zawartości 30%, a nawet ponad 50% wody ulegają samoistnemu wysuszeniu do poziomu około 2,7% wody, której usunięo
cie wymaga suszenia w temperaturze powyżej 100 C.
Na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonych
analiz uznano, że z uwagi na znaczny udział fluorytu materiały te potencjalnie nadają się do wykorzystania w żużlach
do procesu elektrożużlowego przetapiania stali i stopów
oraz w topnikach spawalniczych (żużlach wykorzystywanych
w spawaniu łukiem krytym i w procesie spawania elektrożużlowego). Niepokojącym jest fakt istotnych różnic w składzie chemicznym odpadów pochodzących z różnych okresów, a przede wszystkim obecność w nich siarki, co znacząco
ogranicza ich wykorzystanie.
Dlatego też przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu projektu badawczo-rozwojowego nad wykorzystaniem odpadów
z trawienia szkła trzeba określić źródło pochodzenia siarki
i możliwość jej ograniczenia lub też całkowitej eliminacji.
Wraz z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach opracowano wstępny, ramowy harmonogram prac badawczo-rozwojowych do wykonania w ramach planowanego wspólnego
projektu.
LITERATURA
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ANALIZA TRWAŁOŚCI STOPU HR6W
PO DŁUGOTRWAŁYM ODDZIAŁYWANIU
TEMPERATURY I NAPRĘŻENIA
Przeprowadzono badania, które miały na celu określenie
wpływu długotrwałego starzenia (1000 oraz 10 000 godzin)
w temperaturze 700°C oraz 750°C na mikrostrukturę stopu
HR6W. Stwierdzono, że długotrwałe oddziaływanie wysokiej
temperatury powoduje znaczne zmiany w mikrostrukturze badanego stopu. Po czasie starzenia 1000 godzin w temperaturze
700°C oprócz wydzieleń pierwotnych MX i M23C6 zaobserwowano wzrost wielkości i ilości wydzieleń zarówno wewnątrz jak
i po granicach ziaren austenitu oraz występowanie fazy Lavesa.
Natomiast po 10 000 godzin w temperaturze 700°C obserwowano znaczny wzrost wydzieleń M23C6, szczególnie wewnątrz i po
granicach ziaren. Zaobserwowano także zwiększony udział fazy
Lavesa w mikrostrukturze. Wpływ podwyższenia temperatury
starzenia do wartości 750°C spowodowało znaczne przyspieszenie procesu wydzieleniowego już po czasie 1000 godzin. Oprócz
siatki wydzieleń typu M23C6 po granicach ziaren austenitu zaobserwowano ich koagulację oraz wzrost wielkości wydzieleń
fazy Lavesa wewnątrz ziaren austenitu. Wydłużenie czasu starzenia do 10 000 godzin w temperaturze 750°C spowodowało
natomiast znaczny wzrost wielkości wydzieleń fazy Lavesa wewnątrz ziaren austenitu.
Słowa kluczowe: trwałość eksploatacyjna, mikrostruktura,
temperatura, naprężenie, twardość, stop HR6W, wydzielenia
MX i M23C6 faza Lavesa

ANALYSIS OF THE DURABILITY OF AN HR6W
ALLOY AFTER PROLONGED EXPOSURE TO
TEMPERATURE AND STRESS
Studies were carried out to determine the effect of long-term
ageing (1,000 and 10,000 hours) at 700°C and 750°C on the microstructure of the HR6W alloy. It was found that long-term exposure to high temperature causes significant changes in the microstructure of the examined alloy. After ageing for 1,000 hours
at 700°C, in addition to primary precipitates MX and M23C6,
an increase in the size and number of precipitates, was observed
both inside and outside austenite grain boundaries, and the
occurrence of the Laves phase was also observed. After 10,000
hours at 700°C, a significant increase in M23C6 precipitates was
observed, especially inside and along grain boundaries. An increased participation of the Laves phase in the microstructure
was also observed. The effect of increasing ageing temperature
to 750°C caused a significant acceleration of the precipitation
process after just 1,000 hours. In addition to a network of M23C6
precipitates on austenite grain boundaries, their coagulation
and an increase in the size of the Laves phase precipitates inside
austenite grains were observed. The extension of ageing time to
10,000 hours at 750°C resulted in a significant increase in the
size of Laves phase precipitates inside austenite grains.
Keywords: life time, microstructure, temperature, strain, hardness, HR6W alloy, MX and M23C6 precipitates, Laves phase

Wprowadzenie
Na podstawie przeglądu literatury przyjęto, że stopy
o osnowie austenitycznej na bazie niklu charakteryzują się
podwyższonymi właściwościami mechanicznymi oraz wysoką odpornością na działanie wysokiej temperatury w porównaniu do dotychczas stosowanych stali i stopów o osnowie
austenitycznej. W związku z tym są one rekomendowane
do budowy kotłów o parametrach nadkrytycznych i super
nadkrytycznych. Założono więc, że szczegółowa analiza
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ewolucji mikrostruktury, z zastosowaniem metod ilościowej analizy obrazu oraz zmian właściwości mechanicznych
stopu HR6W po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej
temperaturze i naprężeniu umożliwi opisanie i opracowanie modeli zmian w procesie wydzieleniowym, które z kolei pozwolą oszacować ich stopień wyczerpania, a więc czas
dalszej bezpiecznej eksploatacji elementów ciśnieniowych
wykonanych z tego stopu.
Głównym celem projektu było przeprowadzenie szeregu
badań podstawowych mających na celu określenie wpływu
wysokiej temperatury i naprężenia na trwałość eksploatacyjną stopu HR6W – rekomendowanego do zastosowań w nowoczesnej energetyce. Zaproponowane badania pozwoliły
zbudować charakterystyki wytrzymałościowe, które wraz
z zaobserwowanymi zmianami w mikrostrukturze umożliwiły opisanie i zbudowanie modelu degradacji stopu HR6W,
służącego do oceny trwałości elementów ciśnieniowych kotła wykonanych z badanego stopu.

Materiał, zakres i metodyka badań
Stop HR6W o nominalnym składzie 0,08C-23Cr-45Ni
-7W-0,1Ti-0,2Nb-B opracowano, jako materiał do produkcji
rur o wysokiej wytrzymałości, do zabudowy w kotłach USC,
pracujących w temperaturze pary powyżej 650°C. Brano
pod uwagę jego parametry użytkowe: wytrzymałość na pełzanie, odporność na korozję oraz stabilność mikrostruktury
austenitycznej przy temperaturze w zakresie 700÷800°C.

Materiał badań pozyskano w postaci wycinka wężownicy
o wymiarach z38×8,8 mm. Obserwację mikrostruktury badanego materiału przeprowadzono na zgładach metalograficznych na przekroju poprzecznym odcinków rury w stanie
dostawy (po przesycaniu) oraz po kilku wariantach starzenia:
–– w temperaturze 700°C w czasie 1000 i 10000 godzin oraz
–– w temperaturze 750°C w czasie 1000 i 10000 godzin.
Mikrostrukturę obserwowano przy użyciu mikroskopu świetlnego (LM) firmy NEOPHOT 2 oraz przy użyciu
skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) firmy
Inspect F. Skład chemiczny występujących wtrąceń i wydzieleń w mikrostrukturze materiału analizowano przy użyciu
skaningowego mikroskopu elektronowego, który jest wyposażony w detektor EDS do analizy składu chemicznego
w mikroobszarach. Badania składu chemicznego wydzieleń oraz ich identyfikacja została potwierdzona przy użyciu
transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) firmy
TITAN.

Wyniki i ich dyskusja
Stop HR6W W stanie dostawy po przesycaniu charakteryzuje się mikrostrukturą austenityczną z niewielkim udziałem węglików pierwotnych (Nb,Ti)C (Rys. 1 i 2).
Aby ocenić wpływ eksploatacji stopu HR6W w wysokiej
temperaturze na zmiany jego mikrostruktury, pozyskane do
badań próbki poddano długotrwałemu starzeniu w czasie
o
o
1000 oraz 10 000 godzin w temperaturze 700 C oraz 750 C.
Mikrostrukturę starzonych próbek zbadano metodami mikro-

Rys 1. Mikrostruktura stopu HR6W w stanie dostawy obserwowana przy użyciu mikroskopu świetlnego LM oraz mikroskopu skaningowego
SEM
Fig. 1. Microstructure of the as-delivered HR6W alloy observed using a light microscope (LM) and scanning microscope (SEM)

a)

b)

Rys 2. Wydzielenia węglików typu M23C6 w stopie HR6W w stanie dostawy: a) mikrostruktura stopu HR6W, (SEM) powiększenie 500×,
b) mikroanaliza składu chemicznego wydzielenia zaznaczonego kwadratem na rys. 2a
Fig. 2. Precipitates of M23C6 carbides in the as-delivered HR6W alloy: a) microstructure of the HR6W alloy, (SEM) magnification 500×,
b) microanalysis of the chemical composition of the precipitate marked with a square in Fig. 2a
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skopii świetlnej (LM), skaningowej mikroskopii elektronowej
(SEM) oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM).
Wykazano, że proces starzenia stopu HR6W intensyfikuje
procesy wydzieleniowe faz wtórnych. W mikrostrukturze po
granicach ziaren zaobserwowano wzrost ilości oaz wielkości
wydzieleń M23C6 (Rys. 3) i fazy międzymetalicznej – Lavesa
Fe2W bogatej w wolfram (Rys. 4). Natomiast wewnątrz ziaren stopu HR6W ujawniono równomiernie rozmieszczone
drobne wydzielenia węglików typu M23C6 i MX.

Badania mikroskopowe pozwoliły ocenić wpływ temperatury i czasu starzenia na zaawansowanie procesu wydzieleniowego (Rys. 5 i 6).
o
Podczas starzenia w temperaturze 700 C po czasie 1000
godzin początki wydzieleń fazy Lavesa obserwowano wewnątrz ziaren w postaci wydłużonych cząstek, natomiast po
dłuższym czasie (10 000 godzin) zaobserwowano znaczny
wzrost fazy Lavesa wewnątrz ziaren w postaci wydłużonych
cząstek o nieregularnych kształtach (Rys. 5).

Rys. 3. Identyfikacja wydzielenia typu M23C6 w stopie HR6W po starzeniu przez 1000 godzin w temperaturze 700°C (TEM)
Fig. 3. Identification of a M23C6 precipitate in the HR6W alloy after ageing for 1,000 hours at 700°C (TEM)

Rys. 4. Identyfikacja wydzielenia typu faza Lavesa w stopie HR6W po starzeniu przez 1000 godzin w temperaturze 700°C (TEM)
Fig. 4. Identification of a Laves phase precipitate in the HR6W alloy after ageing for 1,000 hours at 700°C (TEM)

Po 1000 h w 700°C

Po 10 000 h w 700°C

Powiększenie 2000×

Powiększenie 500×

Stan dostawy

Rys. 5. Porównanie mikrostruktury stopu HR6W w stanie dostawy i po starzeniu w temperaturze 700°C
Fig. 5. Comparison of the microstructure of the as-delivered HR6W alloy and after ageing at 700°C
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Po 1000 h w 750°C

Po 10 000 h w 750°C

Powiększenie 2000×

Powiększenie 500×

Stan dostawy

Rys. 6. Porównanie mikrostruktury stopu HR6W w stanie dostawy i po starzeniu w temperaturze 750°C
Fig. 6. Comparison of the microstructure of the as-delivered HR6W alloy and after ageing at 750°C

Podwyższenie temperatury starzenia do wartości 750oC
spowodowało znaczne przyspieszenie procesu wydzieleniowego już po czasie 1000 godzin (Rys. 6). Obserwowano
wówczas, oprócz siatki wydzieleń typu M23C6 po granicach
ziaren austenitu ich koagulację oraz wzrost wielkości wydzieleń fazy Lavesa wewnątrz ziaren austenitu. Wydłużenie
czasu starzenia do 10 000 godzin w temperaturze 750°C
spowodowało natomiast znaczny wzrost wielkości wydzieleń
fazy Lavesa wewnątrz ziaren austenitu.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań struktury oraz
wykonanych pomiarów mikrotwardości stopu HR6W można wysunąć następujące wnioski:
W stanie po przesycaniu stop HR6W charakteryzował się
strukturą gruboziarnistą z niewielkimi wydzieleniami pierwotnymi MX i węglików typu M23C6.
Podczas starzenia w temperaturze 700oC obserwowano
zaawansowanie procesu wydzieleniowego węglików i fazy
Lavesa. Po czasie 1000 godzin obserwowano początki wydzielania fazy Lavesa wewnątrz ziaren, a po dłuższym czasie
(10 000 godzin) jej znaczny wzrost.
Podwyższenie temperatury starzenia do wartości 750oC
spowodowało znaczne przyspieszenie procesu wydzieleniowego już po czasie 1000 godzin. Wydłużenie czasu starzenia do 10 000 godzin w temperaturze 750oC przyczyniło się
do znacznego wzrostu wielkości wydzieleń fazy Lavesa wewnątrz ziaren austenitu.
Zmierzona twardość stopu HR6W w stanie dostawy była
na poziomie 180 HV10. Wzrosła ona do 193 i 205 HV10
po czasie starzenia odpowiednio dla 1000 i 10 000 godzin
w temperaturze 700oC. Podobnie wzrost twardości zaobserwowano po starzeniu w temperaturze 750oC – wynosiła ona odpowiednio dla czasu 1000 i 10 000 godzin: 202
i 236 HV10. Obserwowany wzrost twardości w zależności
od temperatury i czasu starzenia wskazuje na prędkość zachodzących zmian w mikrostrukturze stopu HR6W wskutek
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procesu wydzielenia faz wtórnych. Będzie to z kolei miało
prawdopodobnie wpływ na spadek jego plastyczności, pogarszając jego właściwości użytkowe.
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TRWAŁOŚĆ EKSPLOATACYJNA
JEDNOIMIENNYCH DOCZOŁOWYCH
ZŁĄCZY SPAWANYCH
NISKOSTOPOWYCH STALI
PO DŁUGOTRWAŁEJ PRACY POZA
CZASEM OBLICZENIOWYM
Głównym celem pracy było opracowanie charakterystyk właściwości użytkowych materiału obwodowych złączy spawanych
rurociągów parowych bloków energetycznych z niskostopowych
dwu- i trójskładnikowych stali po długotrwałej eksploatacji ponad obliczeniowy czas pracy. Oceny stanu i wyznaczanie czasu
bezpiecznej eksploatacji materiału obwodowych złączy spawanych badanych rurociągów pary świeżej i wtórnej bloków energetycznych po długotrwałej pracy powyżej obliczeniowego czasu
pracy w warunkach pełzania dokonano metodami niszczącymi,
w oparciu o łączną ocenę uzyskanych wyników z badań właściwości mechanicznych, struktury i resztkowej wytrzymałości na
pełzanie. Wyniki prowadzonych badań pozwolą zaproponować
metody badawcze oraz sposób postępowania celem weryfikacji
i rozbudowy banku danych o materiały złączy spawanych po
długotrwałej eksploatacji. Niezbędnym jest zatem posiadanie
bazy danych w postaci charakterystyk materiałowych, obejmujących właściwości wytrzymałościowe, plastyczne, zmiany
struktury, ale przede wszystkim charakterystyki wytrzymałości na pełzanie materiałów złączy spawanych po eksploatacji
w warunkach pełzania przy różnym stopniu degradacji, by
umożliwić dokonywanie oceny stanu materiału elementów konstrukcyjnych na podstawie badań nieniszczących i niszczących.
Słowa kluczowe: trwałość eksploatacyjna, mikrostruktura,
temperatura, naprężenie, twardość, stop złącza spawane, stale
14MoV6-3, 10CrMo9-10

LIFE TIME OF SIMILAR BUTT WELDED JOINTS
OF LOW-ALLOY STEELS AFTER LONG-TERM
OPERATION OUTSIDE THE COMPUTATIONAL
TIME
The main purpose of the study was to develop the performance characteristics of the material of peripheral welded joints
of steam power block pipelines made of low-alloy binary and
ternary steels after long-term operation over the computational
operating time. The assessment of the condition and determination of the time of safe operation of the material of the peripheral welded joints of the examined fresh and secondary steam
pipelines after long-term operation over the computational
operating time under creep conditions were carried out using
destructive methods based on the joint assessment of the results
obtained from the examination of mechanical properties, structure and residual creep strength. The results of the conducted
studies will allow to propose research methods and a procedure
to verify and expand the database with welded joint materials after long-term operation. It is therefore necessary to have
a database in the form of material characteristics, including
strength and plastic properties, changes in structure, but above
all, creep resistance characteristics of welded joint materials
after operation under creep conditions with varying degrees of
degradation, to enable the assessment of the condition of the material of structural components based on non-destructive and
destructive tests.
Keywords: life time, microstructure, temperature, stress, hardness, welded joint alloy, 14MoV6-3, 10CrMo9-10 steels

Wprowadzenie
Prowadzone obecnie badania złączy spawanych elementów krytycznych bloków energetycznych opierają się głównie
na nieniszczących badaniach magnetyczno-proszkowych,
mających na celu ujawnienie występowania mikropęknięć
i w znacznie mniejszej części na badaniach struktury przy
użyciu mikroskopii świetlnej. Aby stworzyć system oceny
złączy spawanych wymagane jest posiadanie charakterystyk
materiałów po eksploatacji i naprawie.
Banku danych charakterystyk materiałowych eksploatowanych złączy spawanych na dzień dzisiejszy nie opracowano, a dotychczasowe badania diagnostyczne opierały się na
charakterystykach materiałów podstawowych, często w stanie wyjściowym, bez znajomości właściwości materiałów po
eksploatacji.
Po porównaniu z posiadanymi charakterystykami materiałów złączy spawanych po eksploatacji będzie można ocenić stan materiału i na jego podstawie oszacować bezpieczny
czas eksploatacji dla parametrów dalszej eksploatacji metodami nieniszczącymi.
Praktycznym celem pracy jest przedłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji bloków energetycznych pracujących
w warunkach pełzania znacznie powyżej obliczeniowego
czasu pracy. Głównym celem pracy jest opracowanie charakterystyk właściwości użytkowych materiału obwodowych
złączy spawanych rurociągów parowych bloków energetycznych z niskostopowych dwu- i trójskładnikowych stali po
długotrwałej eksploatacji ponad obliczeniowy czas pracy.
Oceny stanu i wyznaczanie czasu bezpiecznej eksploatacji materiału złączy spawanych badanych rurociągów pary
świeżej i wtórnej bloków energetycznych po długotrwałej
pracy powyżej obliczeniowego czasu pracy w warunkach
pełzania dokonano metodami niszczącymi, w oparciu o łączną ocenę uzyskanych wyników z badań właściwości mechanicznych, struktury i resztkowej wytrzymałości na pełzanie.
Wyniki prowadzonych badań pozwolą zaproponować metody badawcze oraz sposób postępowania celem weryfikacji
i rozbudowy banku danych o materiały złączy spawanych po
długotrwałej eksploatacji. Niezbędnym jest zatem posiadanie bazy danych w postaci charakterystyk materiałowych,
obejmujących właściwości wytrzymałościowe, plastyczne,
zmiany struktury, ale przede wszystkim charakterystyki wytrzymałości na pełzanie materiałów złączy spawanych po
eksploatacji w warunkach pełzania przy różnym stopniu degradacji, by umożliwić dokonywanie oceny stanu materiału
elementów konstrukcyjnych na podstawie badań nieniszczących i niszczących [1–5].

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał badań stanowiły obwodowe złącza spawane elementów krytycznych kotłów z niskostopowych stali 14MoV6-3,
10CrMo9-10 po długotrwałej eksploatacji znacznie poza obliczeniowym czasem pracy w warunkach pełzania.
W ocenie stanu materiału i poziomu wymaganych właściwości użytkowych złączy spawanych zbadano:
–– strukturę obwodowych złączy spawanych elementów rurociągów parowych po długotrwałej eksploatacji oraz poziom twardości poszczególnych elementów złączy i krzywe
jej przebiegu od materiału rodzimego poprzez strefę wpływu ciepła i spoinę,
–– właściwości wytrzymałościowe i plastyczne w temperaturze pokojowej i podwyższonej elementów złączy oraz
udarność poszczególnych elementów złączy z wyznaczeniem progu kruchości,
–– trwałość resztkową w skróconych próbach pełzania.
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Badania mikrostruktury materiałów elementów obwodowych złączy spawanych elementów części ciśnieniowych kotła przeprowadzono na zgładach metalograficznych. Obserwacje przeprowadzono w skaningowym mikroskopie elektronowym Inspect F przy powiększeniach od 500 do 4 000
razy. Ponadto na poprzecznym zgładzie metalograficznym
przeprowadzono pomiar twardości metodą Vickersa HV10
poszczególnych elementów złączy spawanych.
Dla badanych obwodowych złączy spawanych rurociągów
parowych dokonano oceny właściwości wytrzymałościowych
w temperaturze pokojowej i podwyższonej na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Z250, Zwick/Roell/Z100 oraz oceny udarności z zastosowaniem młota wahadłowego MohrFederhaff o maksymalnej energii łamania 294 J.
Badania wytrzymałości na pełzanie, mające na celu wyznaczenie trwałości resztkowej badanych materiałów po
eksploatacji w warunkach pełzania zrealizowano w oparciu
o skrócone próby pełzania. Próby te przeprowadzono dla
kilku poziomów temperatury badania Tb = 600, 620, 640,
660, 680, 700oC przy stałym poziomie naprężenia badania,
odpowiednio odpowiadającym poziomowi naprężenia roboczego dalszej eksploatacji (σb = σr).

Wyniki i ich dyskusja
W strukturze materiałów elementów obwodowych złączy
spawanych badanych wycinków rurociągów pary świeżej
i wtórnej po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania nie zaobserwowano nieciągłości i mikropęknięć, jak
również zapoczątkowania procesów wewnętrznych uszkodzeń w wyniku pełzania.

Twardość dla wszystkich badanych elementów złączy spawanych wycinków rurociągów pary świeżej i wtórnej jest
znacznie niższa od maksymalnej dopuszczalnej 350 HV.
Pozwala to sądzić, że badane złącza spawane będą zdolne
do przenoszenia wymaganych znacznych obciążeń, w tym
również występujących w czasie wodnych prób ciśnieniowych, odstawień i uruchomień. Pomiary twardości również
nie wykazały gwałtownych zmian przy przejściu poprzez
poszczególne strefy złącza (MR1/SWC1/SP1/SWC2/MR2),
a występujące różnice twardości nie przekraczają 50 jednostek. Są to cechy pozytywne badanego złącza rokujące właściwe zachowanie podobnych złączy będących w eksploatowanym rurociągu, umożliwiając ich dalszą eksploatacji przy
dotychczasowych parametrach roboczych dalszej pracy. Wyjątek stanowi złącze spawanego rurociągu pary świeżej po
282 tys. h eksploatacji, dla którego w części środkowej złącza
rozrzut wartości twardości wynosił powyżej 100 jednostek.
Wyniki badań wytrzymałościowych pozwalają stwierdzić,
czy badany materiał spełnia wymagania, w zakresie wyżej
wymienionych wskaźników wytrzymałościowych, określone
w normach przedmiotowych na wyroby hutnicze z badanego
gatunku stali. Wymaganie min. granicy plastyczności w temperaturze podwyższonej zbliżonej do eksploatacyjnej 500°C
Ret dla stali 14MoV6-3 po normalizowaniu i odpuszczaniu
w temperaturze nie jest spełnione dla materiału rodzimego
(ozn, MR1, MR2, MR3) wszystkich rurociągów pary świeżej po długotrwałej eksploatacji oraz złącza spawanego
(ozn. ZS1) rurociągu pary świeżej po 275 850 h eksploatacji.
Natomiast dla rurociągu pary wtórnej ze stali 10CrMo9-10
wymaganie to nie jest spełnione tylko dla materiału rodzi-

Obszary perlit/bainit: klasa I/II,
wydzielenia: klasa a/b
Procesy uszkodzenia klasa O
KLASA 2/3
STOPIEŃ WYCZERPANIA: 0,4

Materiał rodzimy ozn. MR1

Spoina ozn. SP1

Rys. 1. Obrazy elementów struktury materiału wycinka rurociągu pary świeżej ze stali 14MoV6-3 (13HMF) po 275 850 h eksploatacji na
zgładzie metalograficznym: materiał rodzimy ozn. MR1, spoina ozn. SP
Fig. 1. Material structure elements of a fresh steam pipeline section made of the 14MoV6-3 (13HMF) steel after 275,850 h of operation on a
metallographic microsection: original material marked as MR1, weld marked as SP
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mego ozn. MR5 po 280 064 h eksploatacji. Wskazuje to na
konieczność uwzględnienia tych wartości w doborze parametrów wodnej próby ciśnieniowej w przypadku konieczności przeprowadzenia takiej próby. Próba ta może mieć tylko
charakter próby szczelności, a nie próby wytrzymałościowej
rurociągu.
W porównaniu ze stanem dostawy temperatura przejścia
w stan kruchy dla większości materiałów badanych elementów jest przesunięta do wyższych jej wartości, nawet dodatnich. Stwierdzono to dla materiału rodzimego i strefy wpływu ciepła rurociągu pary świeżej po 275 850 h eksploatacji ze
stali 14MoV6-3 (13HMF), dla wszystkich elementów złącza
spawanego rurociągu pary świeżej po 280 064, 282 000 h
eksploatacji ze stali 14MoV6-3 (13HMF). Natomiast dla
wszystkich rurociągów pary wtórnej ze stali 10CrMo9-10
(10H2M) temperatura przejścia w stan kruchy jest ujemna z wyjątkiem spoiny badanego rurociągu pary wtórnej
po 280 064 h eksploatacji. W przypadku, gdy temperatura
przejścia w stan kruchy jest dodatnia, należy bezwzględnie
przestrzegać wymaganych warunków przy uruchamianiu
i odstawianiu kotła.
Skrócone próby pełzania materiału rodzimego oraz obwodowego złącza spawanego badanych rurociągów pary świeżej
i wtórnej po długotrwałej eksploatacji przeprowadzone przy
stałym naprężeniu badania σb = const pozwoliły na wyznaczenie trwałości resztkowej i oszacowanie rozporządzalnej
trwałości resztkowej dla temperatury przewidywanej pracy
540°C. Oszacowana trwałość resztkowa i rozporządzalna
trwałość resztkowa wszystkich badanych rurociągów dla
złącza spawanego jest niższa niż dla materiału rodzimego.

Podsumowanie
Charakterystyki badanych stali 14MoV6-3, 10CrMo9-10
po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania, w zakresie zmian w strukturze i właściwościach mechanicznych
są niezbędnymi elementami w ocenie zachowania się materiałów i wykonanych z nich elementów będących w eksploatacji, szczególnie po przekroczeniu obliczeniowego czasu
pracy. Wyniki badań struktury, stopnia rozwoju procesów
wydzieleniowych węglików, stopnia rozwoju procesów wewnętrznych uszkodzeń obserwowanych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego oraz składu fazowego
i udziału typów węglików z wykorzystaniem rentgenowskiej
analizy fazowej a także wyniki pomiaru właściwości mechanicznych są niezbędnymi elementami w ocenie przydatności
do dalszej pracy badanych materiałów i wykonanych z nich
elementów
Uzyskane wyniki badań są elementami opracowywanych
przez Ł-IMŻ charakterystyk materiałowych stali pracujących w warunkach pełzania. Charakterystyki te są wykorzystywane w ocenie stanu i prognozowaniu dalszej bezpiecznej
pracy materiału rodzimego i złączy spawanych eksploatowanych poza obliczeniowym czasem pracy. Są ponadto pomocne w podejmowaniu decyzji o możliwości wykonywania
złączy spawanych z udziałem materiałów po długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania oraz opracowywaniu
technologii ich wykonywania.
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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

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

75

Journal of Metallic Materials 2020, 72 (1), p. 59–78

Wprowadzenie
Dobór materiału odpornego na ścieranie w warunkach
równoczesnego udaru i ścierania powinien uwzględniać warunki przewidywanego stosowania. Skupiając się na twardości i biorąc pod uwagę odporność na pękanie (udarność)
tylko w kontekście losowego uszkodzenia, udarność należy
brać pod uwagę razem z twardością, jako czynniki wpływające bezpośrednio na odporność na ścieranie i zużycie.
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 drogich pierwiastków stopowych – chromu i/lub niklu – przy
wysokiej odporności na ścieranie i dobrych właściwościach
mechanicznych. Bor jest takim niedrogim materiałem i jest
stosowany szeroko w produkcji stali. Jest to jeden z kierunków badań. Drugim kierunkiem było opracowanie składu
chemicznego, parametrów odlewania i obróbki cieplnej
odlewów ze staliwa o nadeutektoidalnej zawartości węgla.
Badania te objęły modyfikację składu chemicznego staliwa, 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 rozcierające, pierścienie
rozcierające, kule rozcierające, wykładziny młynów itp.

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, odzwierciedlających 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.
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
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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 10µm
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 10µm

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 10500C and tempering: a) at 500°C and b) at 450°C
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b)

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

Dyskusja wyników
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)
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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.

Wnioski
1. Staliwo z dużą zawartością boru (1%) i niską zawartością
węgla (0,22%) posiada najlepszy zespól 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”.

