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AUTOMATYZACJA METODYKI BADAŃ
WTRĄCEŃ NIEMETALICZNYCH I WYDZIELEŃ
W STRUKTURZE WYROBÓW STALOWYCH
Opracowano metodykę pozwalającą na automatyczny, ilościowy
i jakościowy opis wtrąceń niemetalicznych występujących w wyrobach stalowych z wykorzystaniem detektora EDS i oprogramowania
EDAX GENESIS, będących na wyposażeniu mikroskopu skaningowego JSM 7200F firmy JEOL. Zdecydowano, że metodyka ta będzie
stosowana przy ocenie czystości wyrobów stalowych w badaniach
dla przemysłu, co pozwoli na skrócenie czasu realizacji badań.
Słowa kluczowe: zautomatyzowana metodyka, analiza ilościowa
wtrąceń i wydzieleń w stalach, mikroskop skaningowy, detektor
EDS, oprogramowanie EDAX GENESIS

AUTOMATION OF THE METHODOLOGY OF TESTING
NON-METALLIC INCLUSIONS AND PRECIPITATES IN
THE STRUCTURE OF STEEL PRODUCTS
The study included the development of a methodology that allows for an automatic, quantitative and qualitative description
of non-metallic inclusions present in steel products using an EDS

detector and EDAX GENESIS software included in the JEOL JSM
7200F scanning microscope. It was decided that this methodology
would be used to assess the purity of steel products in tests for the
industry, which would allow for shortening the time of research.
Keywords: automated methodology, quantitative analysis of inclusions and precipitates in steels, scanning microscope, EDS detector, EDAX GENESIS software

Wprowadzenie
Celem pracy było opracowanie zautomatyzowanej metodyki badań wtrąceń niemetalicznych i wydzieleń w wyrobach stalowych z wykorzystaniem detektora EDS, współpracującego z oprogramowaniem EDAX GENESIS stanowiącym wyposażenie nowoczesnego wysokorozdzielczego
mikroskopu skaningowego JSM 7200F firmy JEOL.
Czystość wyrobów stalowych określana jest na podstawie obowiązujących norm materiałowych: PN/H 04510,
DIN 50602, ASTM E45. Normy te określają minimum cztery
rodzaje wtrąceń niemetalicznych: siarczków, tlenków glinu, krzemianów oraz globularnych tlenków. W powyższych
normach zawartość i wielkość wtrąceń niemetalicznych
w stali określa się poprzez porównanie obserwowanych za
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Rys. 1. Wtrącenia siarczkowe i drobne wtrącenia tlenkowe w stali REW 70
Fig. 1. Sulphide inclusions and minor oxide inclusions in REW 70 steel

32

22,2

25,4

10,6
61,6

61,6

14,3

61,3

Journal of Metallic Materials 2021, 73 (1), p. 32–57

Identyfikację wydzieleń rozszerzono o badania z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean
firmy PANalytical, stosując filtrowane promieniowanie
kobaltu w konfiguracji z detektorem Pixcel. Identyfikacji
składu fazowego dokonano zgodnie z akredytowaną procedurą M1-RTG pt. „Identyfikacja fazowa” (wyd. 7 z dn.
13.07.2018) oraz bazą International Centre for Diffraction
Data PDF-4+, wersja 2020.
Weryfikację metody badań wielkości i rozkładu wtrąceń
niemetalicznych w strukturze badanych próbek przeprowadzono poprzez porównanie wyników analizy zautomatyzowanej z wynikami uzyskanymi metodą klasyczną,
poprzez porównanie obserwowanych wtrąceń za pomocą
mikroskopu świetlnego Olympus DSX500i z tabelami wzorców.

pomocą mikroskopu świetlnego wtrąceń niemetalicznych
z tabelami wzorców przy powiększeniu 100×. Jest to metoda subiektywna i czasochłonna, szczególnie w przypadku
stali o podwyższonej czystości.
Nowoczesny mikroskop skaningowy JSM 7200F firmy
JEOL będący na wyposażeniu Zakładu Badań Właściwości
i Struktury Materiałów zawiera moduł do analizy ilościowej wtrąceń i wydzieleń w oparciu o ich skład chemiczny.
W ramach pracy opracowano metodykę pozwalającą na
automatyczny, ilościowy i jakościowy opis wtrąceń niemetalicznych występujących w wyrobach stalowych. Opis
ten uwzględnia podział wtrąceń niemetalicznych na klasy
w zależności od ich składu chemicznego, przy czym dla
każdej klasy wyznacza się udziały powierzchniowe i parametry stereologiczne wtrąceń niemetalicznych, takie jak
średnia średnica i kształt.

Wyniki badań i dyskusja

Materiał i metodyka badań

Na rys. 1 zamieszczono przykładowe wyniki badań próbki ze stali REW 70 za pomocą mikroskopu skaningowego.
Stwierdzono występowanie wtrąceń siarczkowych oraz
drobnych wtrąceń, w których zidentyfikowano zawartość
boru, tlenu i azotu.
W tabeli 1 zamieszczono wyniki analizy cząstek na powierzchni 0,01 mm2 próbki stali REW 70, obejmujące wymiary liniowe i powierzchnię przekroju oraz zawartości
badanych pierwiastków i dopasowanie do nich fazy.

Materiałem do badań były próbki stali automatowej zawierającej m.in. wtrącenia niemetaliczne siarczków manganu oraz tlenków i azotków boru. Badania wtrąceń niemetalicznych przeprowadzono za pomocą wysokorozdzielczego mikroskopu skaningowego JSM 7200F firmy JEOL
wyposażonego w detektory EBSD i EDS wraz z modułem
oprogramowania GENESIS do analizy ilościowej w oparciu
o skład chemiczny.

Tabela 1. Wyniki z programu Genesis analizy wtrąceń niemetalicznych w stali REW 70
Table 1. Results of the analysis of non-metallic inclusions in REW 70 steel from the Genesis program
Nr
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Tabela 2. Zestawienie wyników identyfikacji wtrąceń
Table 2. Summary of results of identification of inclusions
Obszar

Faza

Liczba cząstek

Średnia średnica [µm]

Liczba cząstek na 1 mm2

Obszar 1

MnS
BN/B2O3

12
1

2,53
1,47

2667,23
222,27

Obszar 2

MnS
BN/B2O3

19
2

2,57
1,28

2111,56
222,27

Obszar 3

MnS
BN/B2O3

19
5

2,74
1,29

1407,70
370,45

Obszar 4

MnS
BN/B2O3
Nieznane

22
1
2

2,39
0,45
1,44

1222,48
55,57
111,13
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b)

Rys. 2. Wtrącenia w strukturze próbki REF 70: a) pow. 100×, b) pow. 400×
Fig. 2. Inclusions in the structure of REF 70 sample: a) magn. 100×, b) magn. 400×

W tabeli 2 zamieszczono zestawienie zidentyfikowanych
wtrąceń w próbce REW 70 w czterech wybranych obszarach badania wraz z pomiarem średniej średnicy oraz liczby cząstek na 1 mm kwadratowy.
W tabeli 3 zamieszczono wyniki badań rentgenowskich
izolatów próbek stali REW 070. W badanych izolatach
stwierdzono występowanie dwóch głównych faz: cementytu i siarczku manganu oraz niewielkich ilości tlenku manganu, azotku boru i tlenku boru.
Tabela 3. Wyniki zidentyfikowanych faz w izolatach
Table 3. Results of phases identified in isolates
Nr
próbki

Oznakowanie
Zleceniodawcy

Zidentyfikowane składniki fazowe
Fazy główne:
Cementyt Fe3C
Alabandyt MnS

36/1/20

REF 070

Niewielkie ilości:
Manganosyt MnO
BN
B2O3
Magnetyt manganowy Mn0.4Fe2.6O4

Na rysunku 2 zamieszczono mikrofotografie wtrąceń obrazowanych za pomocą mikroskopu świetlnego. W tabeli 4
zamieszczono wyniki identyfikacji wtrąceń niemetalicznych metodą porównania do wzorców wielkości wtrąceń
siarczkowych zawartych w normach ASTM E45, DIN 50602
oraz PN/H 04510.
Automatyczna analiza wtrąceń niemetalicznych pozwala
na stosunkowo szybką identyfikację cząstek oraz ocenę ich
zawartości w stali. Obrazowanie za pomocą detektora BSE
pozwala powiązać odcień szarości ze składem fazowym. Po
analizie składu chemicznego cząstek o określonej barwie
zastosowany moduł Particle w programie GENESIS pozwala
określić parametry geometryczne cząstek oraz zidentyfikować ich rodzaj dzięki analizie składu chemicznego.
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Tabela 4. Wyniki identyfikacji wtrąceń metodami klasycznymi
Table 4. Results of identification of inclusions using classical
methods
Próbka

ASTM E 45
A

DIN 50602
SS

PN/H 04510
S

REW 70

0,5 C

0,5÷1

2

Klasyczne metody oznaczania czystości w oparciu o skale wzorców pozwalają na określenie wielkości i rozkładu
wtrąceń w badanym materiale, natomiast rodzaj jest identyfikowany tylko na podstawie doświadczenia operatora.
Przeprowadzona weryfikacja badań automatycznych
metodą rentgenowskiej analizy fazowej izolatów oraz klasyczną metodą określenia czystości pozwala na stwierdzenie wysokiej użyteczności oprogramowania dla analizy
wtrąceń niemetalicznych w stalach i stopach.

Podsumowanie
W pracy oceniono użyteczność zautomatyzowanej metodyki oceny wtrąceń niemetalicznych w stalach. Zdecydowano, że metodyka ta będzie stosowana przy ocenie czystości wyrobów stalowych w badaniach dla przemysłu, co
pozwoli na skrócenie czasu realizacji badań.
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INNOWACYJNA TECHNOLOGIA POPRAWY
STRUKTURY PIERWOTNEJ WLEWKA ZA
POMOCĄ OBRÓBKI ULTRADŹWIĘKOWEJ
Celem pracy było opracowanie technologii obróbki akustycznej
wlewków z ultrawytrzymałej stali konstrukcyjnej przeznaczonej
na elementy konstrukcyjne dla przemysłu obronnego. W ramach
pracy skonstruowano w komorze odlewniczej pieca próżniowego
VSG 100S stanowisko do ultradźwiękowej obróbki ciekłej stali. Eksperymenty prowadzono na wytopach ze stali maraging w gatunku
MS300. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń opracowana została metoda wprowadzania fal ultradźwiękowych od strony
dna wlewnicy (stopy wlewka) do ciekłego metalu. Opracowana
metoda pozwala oddziaływać falami akustycznymi na krzepnący
metal w całej jego objętości w trakcie procesu odlewania.
Słowa kluczowe: obróbka ultradźwiękowa, fale akustyczne, jakość
wlewka, odlewanie klasyczne, krystalizacja, stal maraging

INNOVATIVE TECHNOLOGY TO IMPROVE THE PRIMARY
STRUCTURE OF INGOT BY MEANS OF ULTRASONIC
TREATMENT
The aim of the study was to develop a technology for acoustic
treatment of ingots made of ultra-strength structural steel intended for structural components for the defence industry. As part of
the study, a station for ultrasonic treatment of liquid steel was
constructed in a casting chamber of a VSG 100S vacuum furnace.
The experiments were carried out on MS300 maraging steel melts.
Based on the conducted experiments, a method of introducing ultrasonic waves into the liquid metal from the bottom of the ingot
mould (ingot’s base) was developed. The developed method allows
the acoustic waves to affect the solidifying metal in its entire volume
during the casting process.
Keywords: ultrasonic treatment, acoustic waves, ingot quality,
classical casting, crystallization, maraging steel

Wprowadzenie
Głównym celem przeprowadzonych badań było uzyskanie poprawy jakości wewnętrznej wlewka konwencjonalnego odlewanego w próżni za pomocą obróbki akustycznej, tzw. „nadźwiękawiania”. Wcześniejsze eksperymenty
przeprowadzone przez zespół badawczy Politechniki Śląskiej i Łukasiewicz – IMŻ na wlewkach odlewanych pod
normalnym ciśnieniem atmosferycznym, potwierdziły
możliwość skutecznego oddziaływania energii akustycznej
na strukturę pierwotną wlewków podczas ich krystalizacji
[1]. Proces krystalizacji stali istotnie wpływa na jakość gotowego wyrobu. Tworząca się w trakcie krzepnięcia struktura
pierwotna wlewka ma wpływ na jego właściwości fizykochemiczne. Wady wewnętrzne, takie jak: zbyt duża jama
usadowa, nadmierna porowatość osiowa i segregacja pierwiastków oraz strefa kryształów słupkowych sięgająca do
osi wlewka, wpływają niekorzystnie na jakość odlewanego
półwyrobu. Przeróbka plastyczna i obróbka cieplna półwyrobów nie zawsze pozwalają wyeliminować wady, powstające w procesie krzepnięcia stali, które przenoszone są
do wyrobów gotowych. Dlatego dąży się do zapobiegania
powstawaniu wad struktury stali w procesie krystalizacji,
co ma szczególne znaczenie przy produkcji wyrobów i elementów konstrukcyjnych do specjalnych zastosowań, np.
dla przemysłu obronnego.
Pierwsze prace badawcze nad zastosowaniem obróbki
akustycznej w procesach metalurgicznych miały miejsce w
drugiej połowie XX wieku i ukierunkowane były na zjawi-

ska występujące w krystalizujących metalach i ich stopach
w polu ultradźwiękowym. Przyczyny powstawania struktury dendrytycznej w trakcie procesu krzepnięcia stopów
opartych na bizmucie i aluminium badał Campbell [2].
W badaniach stwierdzono, że geometria rozrastających się
dendrytów zależy w znacznym stopniu od prędkości schładzania stopu. Abramov [3] w swych pracach prowadził
eksperymentalne badania, dotyczące rozdrobnienia ziarna
w zależności od gradientu temperatury. Do badań wykorzystano materiały organiczne oraz stopy Sn-Zn i Sn-Bi. Autor
stwierdził, że przy odpowiednim, przedkawitacyjnym natężeniu fali ultradźwiękowej, innym dla każdego z materiałów, front krzepnięcia pozostaje gładki, a co za tym idzie
zanika struktura dendrytyczna.
Badania wpływu fali ultradźwiękowej na krystalizujące stopy żelaza, w odróżnieniu od stopów metali lekkich,
prowadzone były tylko w nielicznych ośrodkach naukowych. Pierwsze badania [4-9] prowadzone były w drugiej
połowie XX wieku w laboratoriach i ośrodkach przemysłowych, zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Rosji i Ukrainy. Uzyskane wyniki były zbieżne z wynikami obróbki
ultradźwiękowej stopów lekkich. Badaniom poddano stale nisko- i wysokowęglowe oraz stopowe. Zaobserwowano
rozpad struktury dendrytycznej, rozdrobnienie ziarna oraz
poprawę właściwości mechanicznych. Najnowsza literatura wskazuje, że aktualnie badania laboratoryjne nad ultradźwiękową obróbką stali węglowych i stopowych prowadzone są przez Q. Liu wraz ze współpracownikami [10,
11]. Wyniki badań stali węglowych o zawartości 0,99% C,
wskazują na rozdrobnienie ziarna ze średnicy od 810 mm
do 359 mm. W wyniku zmian strukturalnych, stwierdzono
wzrost właściwości mechanicznych, np. wytrzymałości na
rozciąganie o około 30%. Reasumując, najbardziej widocznym efektem zaobserwowanym przy obróbce krystalizujących stopów metali falami akustycznymi było rozdrobnienie skrystalizowanego ziarna oraz zmniejszenie segregacji
pierwiastków.
W skali przemysłowej poprawę struktury wewnętrznej
wlewków prowadzi się na kilka sposobów, np. przez stosowanie mieszania elektromagnetycznego (EMS) lub miękkiego dogniatania pasma (SR), głównie w procesie ciągłego odlewania, jak również przez stosowanie przetapiania
elektrożużlowego (ESR) wlewków klasycznych.
Również w Łukasiewicz – IMŻ dużego znaczenia nabiera poprawa jakości wewnętrznej wlewków odlewanych do
wlewnic ze stali i stopów przeznaczonych do specjalnych
zastosowań. Materiały o wysokiej czystości i jednorodności
z jednostkowych wytopów o niewielkiej masie, są znacznie
droższe niż stali produkowanych na skalę masową. Wlewki
odlewane w Łukasiewicz – IMŻ posiadają typową strukturą pierwotną i niejednokrotnie obarczone są wadami wewnętrznymi. Sposobem na poprawę w sposób powtarzalny jakości wewnętrznej wlewków odlewanych w komorze
próżniowej pieca VSG 100S jest zastosowanie obróbki akustycznej ciekłej stali w trakcie procesu krzepnięcia.

Metodyka badań
W ramach pracy badawczej prowadzono eksperymenty
nadźwiękawiania ciekłej stali, podczas odlewania wytopów
ze stali maraging. Skład chemiczny stali przedstawiono
w tabeli 1.
W oparciu o temperaturę likwidusu stali maraging ustalono temperaturę odlewania, która dla wlewków obrabianych akustycznie wynosiła 1600°C i była o 10°C wyższa od
temperatury odlewania wlewka referencyjnego.
35
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Tabela 1. Skład chemiczny stali maraging stosowanej w wytopach badawczych, [% mas.]
Table 1. Chemical composition of maraging steel used in test melts, [wt %]
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Co

Mo

Ti

Al

Cu

O

N

max
0,03

max
0,1

max
0,1

max
0,01

max
0,01

max
0,02

17,5
18,5

8,8
9,5

4,6
5,0

0,5
0,8

0,05
0,18

max
0,1

max
0,01

max
0,01

Eksperymenty nadźwiękawiania ciekłej stali we wlewnicy wykonywano na wytopach o masie 90 kg, w próżniowym
piecu indukcyjnym VSG 100 S. Obróbkę akustyczną wlewka
prowadzono przy współudziale pracowników naukowych
Politechniki Śląskiej z wykorzystaniem ich generatora akustycznego oraz ceramiki piezoelektrycznej.
Po roztopieniu wsadu metalicznego, uzupełnieniu składników stopowych, odgazowaniu i uzyskaniu zadanej temperatury, wytop odlewano w komorze pieca do wlewnicy.
W dnie wlewnicy zamontowana była końcówka rezonatora głowicy ultradźwiękowej, za pomocą której obrabiano
akustycznie ciekłą stal od początku zalewania wlewnicy,
aż całkowitego zakrzepnięcia wlewka. Podczas nadźwiękawiania stali, zaobserwowano dryfowanie częstotliwości rezonansowej. Zmiany częstotliwości wynikały ze zmiany obciążenia głowicy, wywołanej krzepnięciem stali we wlewnicy. W trakcie zalewania wlewnicy znacznie wzrastały
oporności układu oraz następowało duże odchylenia kąta
przesunięcia fazowego cos(φ), co wskazywało na zmianę częstotliwości rezonansowej głowicy mocy. Analizator
w interwałach sekundowych dostosowywał częstotliwość
pracy głowicy do zmieniających się warunków fizycznych
układu.
Po odlaniu i wystudzeniu z każdego wlewka pobrano
próbki w postaci dwóch tarcz wyciętych wzdłuż osi wlewka oraz wyciętych poprzecznie na trzech różnych wysokościach (głowa, środek, stopa). Na próbkach tych przeprowadzone zostaną badania struktury i właściwości fizykochemicznych. Wyniki badań odniesione zostaną do wlewka
referencyjnego. Na podstawie analizy wyników, określona
zostanie przydatność opracowanej technologii do poprawy
jakości wewnętrznej wlewków.
W przypadku uzyskania pozytywnych wyników, technologia obróbki akustycznej wlewków zostanie zaimplementowana do odlewania innych gatunków stali w Łukasiewicz
– IMŻ.
Ponadto, wyniki badań zostaną wykorzystane do celów
promocyjnych, przedstawiających nowatorską metodę obróbki ciekłej stali falami ultradźwiękowymi w celu poprawy jakości wewnętrznej wlewków konwencjonalnych.

Podsumowanie
Przeprowadzone eksperymenty obróbki akustycznej ciekłej stali w piecu próżniowym VSG 100 S pozwalają na sformułowanie następujących spostrzeżeń:
– możliwe jest prowadzenie obróbki akustycznej ciekłej
stali w komorze pieca próżniowego, od strony stopy
wlewka,
– testy praktyczne opracowanej konstrukcji do montowania głowicy ultradźwiękowej oraz podtrzymywania płyty
podwlewnicowej i wlewnicy przebiegły pomyślnie,
– opracowane uszczelnienie rezonatora i otworu płyty podwlewnicowej wewnątrz wlewnicy uniemożliwia
przedostawanie się ciekłego metalu do głowicy ultradźwiękowej,
– ciepło przekazywane z gorącego wlewka przez rezonator
i falowód do głowicy ultradźwiękowej nie wpływa ujemnie na trwałość i pracę ceramiki piezoelektrycznej,
36

– zastosowanie osłon i ekranów ochraniających układ generujący falę akustyczną skutecznie ogranicza wpływ
pola elektromagnetycznego cewki tygla, zakłócającego
pracę głowicy ultradźwiękowej.
Dla oceny skuteczności obróbki akustycznej zostaną
przeprowadzone porównawcze badania makrostruktury
i właściwości fizykochemicznych wlewków obrabianych
akustycznie i wlewka referencyjnego.
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OPRACOWANIE METODY OZNACZANIA
TLENU, AZOTU, WĘGLA I SIARKI
W PROSZKACH STOSOWANYCH
W TECHNOLOGIACH DRUKU 3D
Celem pracy było opracowanie metodyki analitycznej, umożliwiającej oznaczanie tlenu, azotu, węgla i siarki w proszkach na
bazie żelaza, niklu i tytanu, stosowanych komercyjnie w technologii druku 3D. Praca obejmowała dwa etapy badań. Pierwszy
etap związany był z wytypowaniem do badań odpowiednich grup
proszków stosowanych w procesach druku 3D oraz doborem, na
potrzeby opracowywanej metodyki, certyfikowanych materiałów
odniesienia. W trakcie drugiego etapu ustalono optymalne parametry technik: oznaczania węgla i siarki w oparciu o spalanie próbki
w strumieniu tlenu i detekcji IR oraz oznaczania tlenu i azotu poprzez wysokotemperaturową ekstrakcję w strumieniu helu i detekcję
IR oraz TC. Opracowano także krzywe kalibracyjne i przeprowadzono oznaczenia w badanych materiałach. Opracowana metodyka oznaczania tlenu, azotu, węgla i siarki w proszkach wykorzystywanych w drukarkach 3D została wdrożona do stosowania
w Łukasiewicz – IMŻ.
Słowa kluczowe: metodyka analityczna, oznaczanie tlenu, azotu,
węgla i siarki w proszkach, druk 3D, stopy żelaza, niklu i tytanu.

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR THE
DETERMINATION OF OXYGEN, NITROGEN, CARBON
AND SULPHUR IN POWDERS USED IN 3D PRINTING
TECHNOLOGIES
The aim of the study was to develop an analytical methodology
enabling the determination of oxygen, nitrogen, carbon and sulphur in powders based on iron, nickel and titanium, commercially
used in 3D printing technology. The study included two stages of
research. The first stage was related to the selection of appropriate
groups of powders used in 3D printing processes for testing and
the selection of certified reference materials for the purposes of the
developed methodology. During the second stage, the optimal parameters of the following techniques were determined: carbon and
sulphur determination based on sample combustion in an oxygen
stream and IR detection, as well as oxygen and nitrogen determination by high-temperature extraction in a helium stream and IR
and TC detection. Calibration curves were also developed and determinations were carried out in the tested materials. The developed
methodology for the determination of oxygen, nitrogen, carbon and
sulphur in powders used in 3D printers was implemented for use at
Łukasiewicz – IMŻ.
Keywords: analytical methodology, determination of oxygen, nitrogen, carbon and sulphur in powders, 3D printing, iron, nickel
and titanium alloys

Wprowadzenie
Dotychczasowy rozwój technologii druku 3D koncentrował się głównie na wykorzystaniu tworzyw sztucznych,
jako łatwo dostępnych i tanich materiałów. Dopiero od kilku lat obserwuje się na rynku coraz większe zainteresowa-

nie możliwością wykorzystania do tego celu metalicznych
proszków. Druk 3D wyrobów metalowych jest korzystny
finansowo ze względu na zmniejszenie ilości odpadów
w porównaniu do tradycyjnych metod produkcji z zastosowaniem obróbki skrawaniem. Coraz większe zainteresowanie drukiem elementów metalowych było impulsem
dla wielu firm dla opracowania produkcji materiału wsadowego w postaci proszku. Dla uzyskania projektowanych
właściwości użytkowych wyrobów gotowych, wytwarzanych technologią drukowana, istotną rolę odgrywa kontrola składu chemicznego, w tym w szczególności zawartości
tlenu, azotu, węgla i siarki w proszkach stosowanych do
druku.
W związku ze stale wzrastającą liczbą zleceń, obejmujących analizy gazów oraz węgla i siarki w proszkach, zaistniała konieczność wzbogacenia oferty Zakładu Chemii
Analitycznej Łukasiewicz – IMŻ o kompleksową metodę
oznaczania wymienionych czterech pierwiastków w szerokim zakresie materiałów proszkowych. Badania podzielono na dwa etapy realizacji, obejmujące:
• Etap 1: wytypowanie do badań grup proszków oraz certyfikowanych materiałów odniesienia, opracowanie sposobu przygotowania próbek, ustalenie optymalnych parametrów technik badawczych, wykonanie serii pomiarów
materiałów odniesienia i próbek analitycznych;
• Etap 2: walidacja opracowanej metody badań i potwierdzenie jej przydatności do zamierzonego zastosowania.

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał badawczy stanowiły próbki proszków na bazie
tytanu, niklu i żelaza oraz proszkowe certyfikowane materiały odniesienia z atestowaną zawartością tlenu, azotu,
węgla i siarki.
W pierwszym etapie pracy zrealizowano badania mające na celu: dopracowanie właściwych warunków ekstrakcji każdego z analizowanych pierwiastków poprzez dobór
podstawowych parametrów pomiarowych oraz ustalenie
masy próbki i ilości topnika.
Badania prowadzono w oparciu o 5 wzorców różniących
się zawartością między innymi tlenu, azotu, węgla i siarki.
Atestowane zawartości obejmowały następujące zakresy
podane w [ppm]: tlenu (140÷11000), azotu (80÷810), węgla
(60÷3420) i siarki (41÷320). Ustalenie optymalnych warunków pomiarowych obejmowało zdefiniowanie parametrów
zamieszczonych w tabeli 1.
Dla potwierdzenia poprawności metody, po eksperymentalnym wyznaczeniu wskazanych powyżej parametrów, zrealizowano długoterminowe badania na wytypowanych grupach proszków oraz materiałów odniesienia.
Badania polegały na pomiarach zawartości tlenu, azotu,
węgla i siarki w liczbie 5 powtórzeń dziennie dla każdego
badanego materiału w odstępach kilkudniowych. W wyniku tak zaplanowanego i zrealizowanego drugiego etapu
badań możliwe było wyznaczenie kluczowych parametrów
metody, tj. precyzji i niepewności pomiaru.

Tabela 1. Parametry pracy analizatora TCHEN 600 i CS 600
Table 1. Operating parameters of TCHEN 600 and CS 600 analyser
Parametry ekstrakcji

Parametry pomiarowe

Parametry analizy dobierane indywidualnie
dla O, N, C i S

ilość topnika

czas: odgazowania, opóźnienia analizy, chłodzenia próbki

opóźnienie integracji

masa próbki

tryb analizy: automatyczny, półautomatyczny, ręczny

minimalny czas analizy

temperatura

poziom komparatora
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Tabela 3. Parametry programu PROSZKI 3D

Wyniki i ich dyskusja
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono optymalne
warunki ekstrakcji tlenu, azotu oraz węgla i siarki z próbek
proszków. Otrzymane wartości (Tab. 2) dla tlenu i azotu zapisano w programie PROSZKI-stal analizatora TCHEN 600,
natomiast dla węgla i siarki (Tab. 3) w programie PROSZKI
3D.
Tabela 2. Parametry programu PROSZKI-stal
Table 2. Parameters of the POWDERS-steel program
Parametr programu

PROSZKI-stal

Table 3. Parameters of the 3D POWDERS program
Parametry pomiarowe

Program PROSZKI 3D
Węgiel

Siarka

Czas przepłukiwania tlenem [s]

5

5

Opóźnienie analizy [s]

1

1

Czas chłodzenia próbki [s]

5

5

Moc minimalna [%]

50

50

Moc maksymalna [%]

100

100

Cykle odgazowania: liczba/czas

1÷20 s

Minimalny limit czasu analizy [s]

30

30

Opóźnienie analizy

80 s

Poziom komparatora [%]

1

1

Typ analizy

analiza
automatyczna

Temperatura grzałki katalizatora [°C]

Minimalny czas analizy

tlen – 60 s
azot – 80 s

Opóźnienie integracji

tlen – 5 s
azot – 14 s

Poziom komparatora

tlen – 2.00
azot – 2.00

Czas przepłukiwania

10 s

Czas odgazowania

15 s

Podsumowanie

Czas chłodzenia po odgazowaniu

5s

Minimalna temperatura podczas odgazowania

2900°C

Maksymalna temperatura podczas odgazowania

2900°C

Minimalna temperatura podczas analizy

2500°C

Maksymalna temperatura podczas analizy

2520°C

Przeprowadzone badania pozwoliły opracować programy analityczne na potrzeby oznaczania tlenu, azotu, węgla
i siarki w proszkach na bazie Fe, Ti i Ni, wykorzystywanych
do druku 3D. Do badań wykorzystano wzorce, dla których
uzyskano dobrą zgodność oznaczeń pierwiastków z wartościami certyfikowanymi. Opracowana i zwalidowana procedura analityczna dotycząca oznaczania tlenu, azotu, węgla i siarki z zastosowaniem automatycznych analizatorów
LECO będzie stanowiła podstawę do rozszerzenia zakresu
dotychczasowej akredytacji PCA. Tak przygotowana metoda pozwoli na zapewnienie jakości wyników analiz oraz
rozszerzenie oferty badawczej Zakładu Chemii Analitycznej Łukasiewicz – IMŻ.

Dla zweryfikowania poprawności ustalonych parametrów, a także określenia zależności pomiędzy sygnałem
analitycznym a zawartością danego pierwiastka w materiale, przeprowadzono analizę wybranych wzorców i utworzono kalibracje dla oznaczanych pierwiastków. Wyniki
uzyskane dla wybranych wzorców przedstawiono w tabelach 4 i 5.
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Parametry metrologiczne metody oznaczania tlenu, azotu, węgla i siarki w materiałach proszkowych na bazie żelaza, niklu i tytanu wyznaczono poprzez wielokrotną analizę
certyfikowanych materiałów odniesienia. Na podstawie
zebranych danych, wyznaczono maksymalną wartość precyzji oraz niepewność oznaczeń (U, dla k = 2).

Tabela 4. Wyniki oznaczeń tlenu i azotu we wzorcach
Table 4. Results of oxygen and nitrogen determination in standards
Wzorzec
Nazwa/zawartość [%] ± niepewność wzorca

Oznaczona zawartość [%]
Średnia z 20 pomiarów
tlen

azot

1,07

0,0084

KED 1025/O – 0,91±0,08; N – 0,0133±0,0037

0,94

0,0123

IARM Fe316 LP/O – 0,043±0,07; N – 0,081±0,009

0,044

0,083

IARM Ni718P-18/O – 0,014±0,002; N – 0,010±0,007

0,017

0,009

IARM Ti61P-18/O – 0,15±0,02; N – 0,04±0,02

0,16

0,034

502-702/O – 1,1±0,02; N – 0,0079±0,0004

Tabela 5. Wyniki oznaczeń węgla i siarki we wzorcach
Table 5. Results of carbon and sulphur determination in standards
Wzorzec
Nazwa/zawartość [%] ± niepewność wzorca

Oznaczona zawartość [%]
Średnia z 20 pomiarów
węgiel

siarka

502-702/C – 0,342±0,004; S – 0,0100±0,0011

0,342

0,0101

IARM Fe316 LP/C – 0,006±0,001; S – 0,0041±0,0002

0,006

0,0039

IARM Ni718P-18/C – 0,036±0,003; S – 0,0013±0,0004

0,036

0,0012

IARM Ti61P-18/C – 0,051±0,004; S – 0,0014±0,0006

0,051

0,0015
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BADANIE SPECJACJI ŻELAZA W ODPADACH
ŻELAZONOŚNYCH
Celem pracy było zbadanie specjacji żelaza w odpadach żelazonośnych. W badaniach zastosowano technikę ICP-OES oraz klasyczne metody miareczkowe. W odpadach oznaczono żelazo całkowite, żelazo metaliczne oraz żelazo (II) rozpuszczalne w kwasach.
Słowa kluczowe: specjacja żelaza, odpady żelazonośne, oznaczanie różnych form żelaza

INVESTIGATION OF IRON SPECIATION IN FERROUS
WASTES
The aim of the study was to investigate the speciation of iron in
iron-bearing waste. The ICP-OES technique and classical titration
methods were used in the research. Total iron, metallic iron and
iron (II) soluble in acids were determined in the waste.
Keywords: iron speciation, iron-bearing waste, determination of
various forms of iron

Wprowadzenie
Odpady żelazonośne stanowią zróżnicowaną grupę materiałową, charakteryzującą się dużą zmiennością składu
chemicznego. Efektywne metody rafinacji odpadów żelazonośnych umożliwiają uzyskanie wartościowego surowca
na potrzeby metalurgii oraz pozwalają zagospodarować
odpady niebezpieczne dla środowiska naturalnego. W procesach technologicznych, wykorzystujących odpady żelazonośne, informacja dotycząca jedynie całkowitej zawartości żelaza w materiale wsadowym jest niewystarczająca.
Podjęcie decyzji o włączeniu tego typu odpadów do procesu technologicznego, a także monitorowanie wydajności procesów redukcji i odzysku żelaza, wymagają wiedzy
o specjacji żelaza w odpadzie. Termin „specjacja” określa
poszczególne związki chemiczne danego pierwiastka różniące się właściwościami fizyko-chemicznymi [1, 2]. Identyfikacja oraz ilościowe oznaczanie współwystępujących
w odpadzie form żelaza wymagają zastosowania technik
analitycznych, które nie powodują niekontrolowanych
procesów zmian form specjacyjnych żelaza. W badaniach
specjacji żelaza stosowane są techniki instrumentalne,
takie jak: ICP-OES [3], AAS [4], ICP-MS [5], XRF [6–9] oraz
metody klasyczne [10–13]. Badania te skupione są głównie
na próbkach mineralogicznych, geologicznych i środowiskowych, w których oznaczana forma specjacyjna żelaza
występuje jako jedyna w materiale badawczym. W związku
z brakiem doniesień literaturowych dotyczących analityki
form żelaza w odpadach metalonośnych, celem pracy było
opracowanie kompleksowej metodyki analitycznej, umożliwiającej badanie specjacji żelaza w odpadowych materiałach żelazonośnych.

Materiał, zakres i metodyka badań
Badania przeprowadzono na grupie 16 odpadowych materiałów żelazonośnych o zróżnicowanym składzie chemicznym i mineralogicznym, w tym o różnej zawartości
poszczególnych form żelaza. Próbki odpadów objęły swym
zakresem szlamy, zgorzeliny, zendry i pyły przed redukcją
oraz po redukcji, a także żużle. Stosowano serię certyfikowanych materiałów odniesienia z atestowaną zawartością
żelaza całkowitego oraz próbki modelowe na bazie czystego żelaza metalicznego.

Do oznaczania żelaza metalicznego zastosowano dwie
metody: miareczkową, w której titrantem był wersenian
disodowy oraz technikę instrumentalną ICP-OES.
Oznaczanie żelaza całkowitego wykonano za pomocą
dwóch metod: miareczkowej, w której titrantem był dichromian (VI) potasu oraz techniki instrumentalnej ICP-OES.
Do oznaczania żelaza (II) rozpuszczalnego w kwasach zastosowano dwie metody miareczkowe, w których titrantem
był dichromian (VI) potasu. Metody różniły się od siebie
sposobem przygotowania próbki. Pierwsza z nich oparta
była na normie PN-ISO 9035, a druga polegała na utlenieniu obecnego w próbce żelaza metalicznego do chlorku
żelazawego, umożliwiając oznaczenie żelaza dwuwartościowego w roztworze za pomocą dichromianu (VI) potasu.

Wyniki badań i ich analiza
Badania nad doborem metod oznaczania poszczególnych form żelaza w odpadowych materiałach metalonośnych podzielono na kilka etapów.
Pierwszy etap obejmował rozpoznanie możliwości oznaczania żelaza metalicznego za pomocą metody miareczkowej, w której titrantem był wersenian disodowy oraz
metody instrumentalnej ICP-OES. Potwierdzono poprawność obu metod w oparciu o serię odważek czystego, certyfikowanego żelaza metalicznego, stanowiącego próbki
modelowe. Wyniki uzyskane z metody miareczkowej charakteryzowały się stosunkowo niskimi wartościami odzysku. Natomiast w technice ICP-OES w całym zakresie badanych stężeń żelaza metalicznego uzyskano dobrą zgodność
z wartościami założonymi oraz odzysk analitu nie mniejszy
niż 90%. Równolegle do roztworów modelowych przygotowano roztwory certyfikowanych materiałów odniesienia
z atestowaną zawartością żelaza metalicznego. Dla badanych materiałów odniesienia wyniki uzyskane metodą klasyczną odbiegały w znacznym stopniu od wartości atestowanych, a odzysk analitu wynosił poniżej 70%. W przypadku techniki spektralnej uzyskano wyniki pozostające wzgodzie z wartościami atestowanymi, gdzie odzysk analitu
był bliski 100%. Badania przeprowadzone na odpadowych
materiałach żelazonośnych wykazały występowanie zależności analogicznych, jak w przypadku wzorców. Wyniki
oznaczeń analitu w próbkach uzyskane metodą miareczkową były w większości przypadków wyraźnie niższe od wyników uzyskanych techniką spektralną. Efekt ten związany
był prawdopodobnie z niecałkowitym przeprowadzeniem
formy metalicznej pierwiastka do roztworu na etapie przygotowania próbek do oznaczeń metodą miareczkową. Przeprowadzone badania wskazały na możliwość zastosowania
techniki ICP-OES w badaniach żelaza metalicznego w materiałach odpadowych. Zastosowanie techniki spektralnej
umożliwiło uzyskanie poprawnych wyników oznaczeń
dla materiałów wzorcowych (syntetycznych i certyfikowanych), a uzyskiwane wyniki charakteryzowały się również
większą precyzją. Jednocześnie, przygotowanie próbek do
oznaczeń żelaza metalicznego techniką spektralną było
mniej czasochłonne.
Drugi etap badań obejmował rozpoznanie możliwości
oznaczania żelaza całkowitego za pomocą dwóch metod:
miareczkowej, w której titrantem był dichromian (VI) potasu oraz techniki instrumentalnej ICP-OES. W pierwszej
kolejności potwierdzono poprawność opisanych metod na
serii certyfikowanych materiałów odniesienia z atestowaną
zawartością żelaza całkowitego. Wyniki uzyskane, zarówno
metodą klasyczną, jak i techniką spektralną, pozostawały
w zgodzie z wartościami atestowanymi, a odzysk analitu
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w obu przypadkach był bliski 100%. Następnie przeprowadzone zostały oznaczenia żelaza całkowitego w wybranych odpadach żelazonośnych. Wyniki uzyskane metodą
miareczkową były porównywalne z wynikami uzyskanymi
techniką spektralną. Przeprowadzone badania wskazały na
możliwość zamiennego zastosowania zarówno metody klasycznej, jak i techniki spektralnej ICP-OES w oznaczeniach
żelaza całkowitego w materiałach odpadowych. Jednakże
przygotowanie próbek do oznaczeń żelaza całkowitego
techniką spektralną było mniej złożone i czasochłonne.
Trzeci etap badań obejmował rozpoznanie możliwości
oznaczania żelaza (II) rozpuszczalnego w kwasach za pomocą dwóch metod miareczkowych, w których titrantem
był dichromian (VI) potasu. Metody różniły się od siebie
sposobem przygotowania próbki. Pierwsza z nich oparta
była na normie PN-ISO 9035, która odnosi się do materiałów niezawierających żelaza metalicznego. Wpływ żelaza
metalicznego na wyniki oznaczeń żelaza (II) wykluczył
bezpośrednie zastosowanie tej normy PN-ISO 9035 w badaniach odpadowych materiałów żelazonośnych, w których
w pierwszym etapie badań potwierdzono występowanie
żelaza metalicznego.
Sprawdzenie poprawności drugiej, klasycznej metody
oznaczenia żelaza (II) w odpadowych materiałach żelazonośnych, bazującej na reakcji obecnego w próbce żelaza
metalicznego z chlorkiem żelaza, przeprowadzono na serii certyfikowanych materiałów odniesienia z atestowaną
zawartością żelaza (II). Badania wskazały na ograniczoną
możliwość stosowania klasycznej metody miareczkowej
w roztworze chlorku żelaza. Wyniki uzyskane dla niektórych certyfikowanych materiałów odniesienia charakteryzowały się bardzo wysokimi wartościami odzysku. Mimo
niejednoznacznych wyników uzyskanych dla certyfikowanych materiałów odniesienia przeprowadzono oznaczenia
żelaza (II) w odpadach metalonośnych z użyciem obu metod miareczkowych w celu porównanie ich przydatności.
Wyniki oznaczeń żelaza (II) uzyskane metodą miareczkową
w roztworze chlorku żelaza były w każdym przypadku wyraźnie niższe od wyników uzyskanych metodą miareczkową zgodnie z normą PN-ISO 9035. Duże różnice w oznaczeniu żelaza (II) obiema metodami wynikały prawdopodobnie zróżnego udziału poszczególnych form specjacyjnych
żelaza. Oznaczenie żelaza (II) rozpuszczalnego w kwasach
metodą opartą na reakcji z roztworem chlorku żelaza
wskazało na mniejsze obciążenie uzyskanych wyników
wpływem żelaza metalicznego. W efekcie wyniki otrzymane tą metodą były niższe i pozostawały w lepszej zgodzie
z ogólnym bilansem form żelaza w próbkach. Mimo to,
możliwość stosowania w oznaczeniach żelaza (II) metody
w chlorkiem żelaza wydała się być ograniczona w związku
z wynikami uzyskiwanymi dla niektórych materiałów odniesienia.

Podsumowanie
W ramach przeprowadzonych badań opracowano metody oznaczania żelaza całkowitego i metalicznego w odpadach żelazonośnych. Poprawność postępowania potwierdzona została zarówno badaniami certyfikowanych materiałów odniesienia, jak i wzorców syntetycznych.
Trudnym zagadnieniem było opracowanie metody oznaczania żelaza (II) rozpuszczalnego w kwasach, co wynikało
z braku trwałości tej formy żelaza w środowisku reakcyjnym. Żelazo (II) tworzy stabilne i trwałe związki w formie
ciała stałego. W trakcie przygotowania próbek wymagającego rozpuszczenia żelazo (II) bardzo szybko może ulec
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reakcjom, w trakcie których dochodzi do zmiany stopnia
utleniania pierwiastka. Ponadto, żelazo (II) w odpadach
metalonośnych zwykle występuje w obecności innych form
pierwiastka, które w warunkach reakcyjnych mogą częściowo przechodzić na II stopnień utlenienia. Wskutek takich reakcji dochodzi do zaburzenia pierwotnych proporcji
poszczególnych form żelaza, w wyniku czego uzyskane wyniki badań nie są wiarygodne. Badania wykazały, że głównym interferentem uniemożliwiającym oznaczenie żelaza
(II) jest żelazo metaliczne. Badanie możliwości oznaczania
żelaza (II) wymaga przeprowadzenia głębszych badań nad
możliwością wyeliminowania czynników interferujących
w metodach mokrych. Ponadto konieczne będzie opracowanie ilościowej metody badania specjacji (lub wybranych
form specjacyjnych) żelaza bezpośrednio z próbki stałej,
np. z użyciem techniki WD XRF. W takim przypadku możliwe będzie wyeliminowanie etapu roztwarzania próbek
(wymaganego dla technik mokrych) i zniwelowanie ryzyka wystąpienia wtórnych reakcji, zaburzających pierwotne
proporcje analitów w próbce.
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BADANIA DOTYCZĄCE PROCESÓW
DEGRADACJI STRUKTURY W WARUNKACH
SYNERGICZNEGO ODDZIAŁYWANIA
ZMĘCZENIA CIEPLNO-MECHANICZNEGO
ORAZ PEŁZANIA W ULTRA WYSOKIEJ
TEMPERATURZE DLA MATERIAŁÓW
WYTWARZANYCH METODĄ ADDITIVE
MANUFACTURING
Głównym celem badań było opracowanie charakterystyk wysokotemperaturowych procesów degradacji struktury pod wpływem
synergistycznego oddziaływania zmęczenia cieplno-mechanicznego i pełzania w wysokiej temperaturze dla próbek wykonanych ze
stali 316L produkowanej konwencjonalnie i metodą wytwarzania
przyrostowego. Ponadto w trakcie badań opracowano innowacyjne
oprogramowanie do analizy prób przyspieszonego pełzania, a także implementację modelu matematycznego do prognozowania bezpiecznego czasu eksploatacji stali odpornych na zmęczenie cieplnomechaniczne i pełzanie.
Słowa kluczowe: stal 316L, degradacja struktury, zmęczenie cieplnomechaniczne, pełzanie, additive manufacturing, oprogramowanie
do analizy prób przyspieszonego pełzania

STUDY ON THE PROCESSES OF STRUCTURE
DEGRADATION UNDER THE CONDITIONS OF
SYNERGISTIC EFFECT OF THERMO-MECHANICAL
FATIGUE AND CREEP AT ULTRA-HIGH TEMPERATURE
FOR MATERIALS PRODUCED USING ADDITIVE
MANUFACTURING METHOD
The main purpose of the study was to develop the characteristics
of high-temperature structure degradation processes under the synergistic effects of thermo-mechanical fatigue and high temperature
creep for samples made of 316L steel produced conventionally and
using the additive manufacturing method. In addition, during the
research, an innovative computer program was developed for the
analysis of accelerated creep tests, as well as the implementation
of a mathematical model for forecasting the safe operation time of
steels resistant to thermo-mechanical fatigue and creep.
Keywords: 316L steel, structural degradation, thermo-mechanical
fatigue, creep, additive manufacturing, accelerated creep testing
software

Cel i zakres pracy
Głównym celem pracy było opracowanie charakterystyk
wysokotemperaturowych procesów degradacji struktury
w warunkach synergicznego oddziaływania zmęczenia
cieplno-mechanicznego i pełzania w wysokiej temperaturze dla stali 316L na materiale wytworzonym konwencjonalnie oraz metodą additive manufacturing.
W ramach pracy opracowano ponadto nowatorski program komputerowy, służący do analizy prób przyspieszonego pełzania, a także do zaimplementowania matema-

tycznego modelu do prognozowania czasu bezpiecznej
eksploatacji stali odpornych na zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz pełzanie.
Badania podzielono na dwa etapy:
• Opracowanie programu komputerowego służącego do
analizy prób przyspieszonego pełzania, a także do zaimplementowania matematycznego modelu do prognozowania czasu bezpiecznej eksploatacji stali odpornych na
pełzanie.
• Badania dotyczące procesów degradacji struktury w warunkach synergicznego oddziaływania zmęczenia cieplno-mechanicznego oraz pełzania w wysokiej temperaturze dla stali 316L wytworzonej metodą additive manufacturing i metodą konwencjonalną.

Opracowanie nowatorskiego programu
komputerowego służącego do analizy prób
przyspieszonego pełzania oraz do prognozowania
czasu bezpiecznej eksploatacji stali odpornych na
pełzanie
Materiał i metodyka badań
W pierwszej kolejności opracowano oprogramowanie
wspomagające do analizy prób przyspieszonego pełzania
i do prognozowania tzw. żywotności stali poddanych przyspieszonemu pełzaniu. Program komputerowy ACTFAT
(Accelerated Creep Tests – Fast Analyzing Tool), służący do
szybkiej analizy cykli przyspieszonego pełzania, powstał
w oparciu o autorski program badań oraz równanie opracowane przez Mandzieja [1, 2]. Aplikacja ACTFAT pozwala na
wczytanie danych z przebiegu eksperymentu przyspieszonego pełzania ACT (Accelerated Creep Test), wykonanego
za pomocą systemu Gleeble 3800, a następnie wydzielenie
poszczególnych cykli z relaksacją naprężeń, których dokładny odczyt służy do oszacowania żywotności (czasu potrzebnego do zniszczenia przy zadanym obciążeniu, w zadanej temperaturze) badanego materiału. Aby wydzielić
każdy cykl z relaksacją naprężeń przy stałym obciążeniu,
opracowany został specjalny algorytm do selekcji danych,
który bazuje jedynie na odczycie wartości, zarejestrowanych w trakcie eksperymentu, ze współrzędnych naprężenie-czas oraz temperatura-czas. Nie jest wymagane korzystanie z innych współrzędnych, jak np. zaprogramowanych
wartości „Pram” lub „PTemp”, które w starszych wersjach
plików „.d0…” lub z powodu innej konfiguracji programu
sterującego eksperymentem, nie zawsze były zapisywane
podczas testów przyspieszonego pełzania.
Badania weryfikacyjne opracowanego oprogramowania
wykonano na materiale i próbkach dostępnych w Łukasiewicz – IMŻ, z trzech gatunków stali: 15Ch2MF, S603 oraz
S578, o zróżnicowanym składzie chemicznym, przedstawionym w tabeli 1.
Wyniki badań
W tabeli 2 przedstawiono wyniki oszacowania „żywotności” materiału za pomocą manualnej metody zliczania

Tabela 1. Skład chemiczny stali, [% mas.]
Table 1. Chemical composition of steel, [wt %]
Materiał

C

Mn

Si

P

S

Cr

Cu

Ni

Mo

W

Co

V

Nb

Ti

B

N

Al

15Ch2MF

0,14

0,37

0,26

0,009

0,01

2,92

–

0,08

0,5

–

–

0,27

–

–

–

–

–

S603

0,12

0,70

0,15

0,01

0,01

14,94

1,5

1,5

1,05

1,98

3

0,39

<0,01

0,01

0,006

0,053

0,02

S578

0,13

0,64

0,18

0,01

0,01

14,6

1,43

1,42

0,98

0,97

3,06

0,37

<0,01

0,013

0,004

0,029

0,04
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Tabela 2. Zestawienie wyników oszacowania żywotności materiału za pomocą metody manualnej i automatycznej na podstawie eksperymentów ACT
Table 2. Summary of results of material life estimation using manual and automatic methods based on ACT experiments
Materiał

Eksperyment
Nazwa pliku GLEEBLE

Żywotność materiału [h]
Warunki

Metoda manualna (SM)

Metoda automatyczna (ACTFAT)

15Ch2MF

625p91lr.d02

100 MPa w 625°C, 180 s rel.

7 915

10 490

S603

640_S603_1.d02

100 MPa w 640°C, 180 s rel.

9 990

12 825

S578

625_S578_1.d01

100 MPa w 625°C, 180 s rel.

15 900

15 279

i analizowania cykli i metody automatycznej, wykorzystującej algorytm programu ACTFAT, które wykonano dla trzech
różnych stali według podobnych programów doświadczalnych. Zestawienie to ma na celu zweryfikowanie założeń
zastosowanych przy budowaniu programu ACTFAT.
Najlepszą zbieżność wyników uzyskano dla stali S578,
która również cechuje się najlepszą żywotnością na poziomie 16 000 h. Pozostałe wyniki różnią się o 2 500÷3 000 h (tj.
około 104÷125 dni różnicy w oszacowanej żywotności materiału). Najgorszą zbieżność dają wyniki analizy dla stali
S603, co może wynikać z faktu, że obliczenia manualne
dla tej stali, ze względu na sigmoidalny spadek naprężenia
płynięcia pomiędzy ~12 800 a ~16 200 s, były wykonywane
tylko w kilku przedziałach (tj. dla cykli od 17 do 26, potem
dla 35 do 45 i ostatecznie w trzecim dla 73 do 82). Natomiast
w metodzie automatycznej programu ACTFAT oszacowanie żywotności materiału polegało na przeanalizowaniu
wszystkich cykli z eksperymentu ACT, gdyż w programie
tym, na obecnym etapie rozwoju, nie ma możliwości selekcjonowania cykli do analizy.

Badania procesów degradacji struktury
w warunkach synergicznego oddziaływania
zmęczenia cieplno-mechanicznego oraz pełzania
dla stali 316L wytworzonej metodą additive
manufacturing i metodą konwencjonalną
Materiał i metodyka badań
Materiał wykorzystany w próbach cyklicznego odkształcenia stanowiła stal 316L. Materiał do badań uzyskano za
pomocą dwóch metod: klasycznej po odlewaniu i walcowaniu na wymiar Ø15 mm (zwaną litą) oraz wytworzonej
metodą additive manufacturing. W obu przypadkach skład
chemiczny stali był zgodny z normą PN-EN 10027-2.
Badania realizowane były na próbkach w stanie dostawy
oraz po przesycaniu w temperaturze 1100°C przez 45 minut, a następnie chłodzone w wodzie.
a)

Eksperymenty cyklicznego odkształcenia prowadzone
były poprzez połączenie cykli zmęczeniowych wraz z procesem pełzania/relaksacji naprężenia (Rys. 1). Ze względu
na duży spadek wytrzymałości stali 316L powyżej 800°C
eksperymenty prowadzone były w temperaturze 600°C
(temperatura ta pokrywa się też z temperaturą pracy dla tej
stali w warunkach eksploatacyjnych).
Wyniki badań
W pierwszym etapie dla każdego rodzaju próbek (tj. próbki z materiału wytworzonego drogą konwencjonalną przed
i po OC oraz próbki z materiału wytworzonego metodą additive manufacturing, również przed i po OC) przeprowadzono statyczną próbę rozciągania w temperaturze 600°C
z wartością odkształcenia równą 1, przy zadanej szybkości
odkształcenia 0,002 s-1.
Analiza wyników statycznej próby rozciągania pozwala
stwierdzić, iż w stanie dostawy próbka lita charakteryzuje się wyższym oporem plastycznym w stosunku do próbki
drukowanej. Z kolei po zastosowaniu przesycania tendencja ta uległa zmianie. W początkowym etapie odkształcenia
dla próbki drukowanej uzyskano wyższy opór plastyczny,
lecz wraz ze wzrostem wartości odkształcenia wyższym
oporem plastycznym charakteryzowała się próbka lita.
W obydwu wariantach metody wytworzenia materiału
służącego do wykonania próbek, przesycanie wpłynęło na
zmniejszenie wartości oporu plastycznego materiału.
W kolejnych etapach pracy wykonano badania cyklicznego odkształcenia, w których po rozciąganiu w ciągu 60
sekund stosowano pełzanie (stabilizacja wartości naprężenia) lub relaksację (ustabilizowanie położenia naciągania
próbki). Podczas relaksacji naprężenia wartość odkształcenia ściskania w każdym kroku może być różna. W czasie
eksperymentu zadano wartość naprężenia ściskającego do
konkretnej długości próbki, natomiast w przypadku pełzania wartość naprężenia ściskającego była stała. Podczas
b)

Rys. 1. Połączenie cykli zmęczeniowych wraz z procesem pełzania/relaksacji naprężenia; a) połączenie cyklu zmęczeniowego z relaksacją
naprężenia; b) połączenie cyklu zmęczeniowego z pełzaniem
Fig. 1. Combination of fatigue cycles with the stress creep / stress relaxation; a) combining the fatigue cycle with stress relaxation; b) combining the fatigue cycle with creep
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Tabela 3. Liczba cykli do zerwania próbki w próbach cyklicznego zmęczenia wraz z procesem pełzania
Table 3. Number of cycles to failure of sample in cyclic fatigue tests with the creep process
Próbka drukowana przed OC – połączenie cykli zmęczeniowych wraz z procesem pełzania
e1

0,01

0,02

0,04

0,06

Liczba cykli

78

61

119/177

32

Próbka drukowana po OC – połączenie cykli zmęczeniowych wraz z procesem pełzania
e1
Liczba cykli

0,01

0,02

0,04

0,06

1881

274

68

23/40

Próbka lita przed OC – połączenie cykli zmęczeniowych wraz z procesem pełzania
e1

0,01

0,02

0,04

0,06

Liczba cykli

278

79

20

8
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Próbka lita przed OC – połączenie cykli zmęczeniowych wraz z procesem relaksacji naprężenia
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Próbka lita po OC – połączenie cykli zmęczeniowych wraz z procesem relaksacji naprężenia
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relaksacji naprężenia ruch narzędzia jest praktycznie niezmienny, natomiast podczas pełzania następuje delikatne
rozciąganie próbki w każdym cyklu badania.
Plan badań dotyczący cyklicznego zmęczenia w każdym
przypadku obejmował wykonanie prób z różną wartością
odkształcenia: 0,01; 0,02; 0,04 i 0,06 przy stałej zadanej
prędkości odkształcenia 0,002 s-1 oraz w temperaturze
600°C. W trakcie badań opartych na relaksacji naprężenia nie wszystkie badania zostały zrealizowane ze względu na brak zerwania materiału nawet przy długim czasie
badań (czas badania sięgał 7 dni). Uzyskane wyniki badań
przedstawiono w tabeli 3. Podczas cyklicznego zmęczenia
sterowano wartościami odkształcenia. Zauważono, jednak
iż mimo starannego mocowania próbek do badań w trakcie realizacji eksperymentów pozostawał pewien wpływ
odkształceń sprężystych narzędzia oraz niewielkich luzów, zwłaszcza w próbkach wykonanych metodą druku 3D
(próbki wkręcane) oraz w przypadku małych wartości odkształcenia. W kilku eksperymentach mimo ich powtórzenia zaobserwowano, iż materiał nie zachowuje się w sposób
powtarzalny, to znaczy iż charakteryzował się różną liczbą
cykli do zerwania przy tych samych parametrach procesu.
Zwiększenie wartości odkształcenia w pojedynczym cyklu
prowadzi do szybszego zerwania próbki, poza próbką drukowaną przed OC odkształcaną z wartością odkształcenia
0,04. Mimo powtórzenia eksperymentu uzyskano więcej
cykli do zerwania, niż w przypadku badania z mniejszymi
wartościami odkształcenia. W trakcie analizy wykresów
w postaci zmian maksymalnego naprężenia dla kolejnych
cykli odkształcenia zaobserwowano, iż w niektórych przypadkach w początkowych cyklach odkształcenia wartość
naprężenia wzrasta, a w następnych się stabilizuje lub odwrotnie. Określenie przyczyn tego zjawiska wymaga wykonania analizy faktograficznej oraz analizy mikrostruktury.

Podsumowanie
Głównym celem pracy było opracowanie charakterystyk
wysokotemperaturowych procesów degradacji struktury w
warunkach synergicznego oddziaływania zmęczenia ciepl-

no-mechanicznego i pełzania w wysokiej temperaturze dla
próbek wykonanych ze stali 316L wytwarzanych konwencjonalnie oraz metodą additive manufacturing. Ponadto
w ramach pracy opracowany został nowatorski program
komputerowy, służący do analizy prób przyspieszonego
pełzania, a także zaimplementowania matematycznego
modelu do prognozowania czasu bezpiecznej eksploatacji
stali odpornych na zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz
pełzanie.
Efekty praktyczne, wynikające z realizacji niniejszej pracy, będą polegały przede wszystkim na opanowaniu metodyki przyspieszonego pełzania z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800. Rozpoznanie rynku wykazało, iż w Polsce oraz na świecie obecnie nie są prowadzone tego typu
badania. W związku z tym uzyskane wyniki badań oraz ich
późniejsza komercjalizacja będą stanowiły znaczący wkład
w rozwój polskiego przemysłu oraz nauki nie tylko w kraju,
ale również na arenie międzynarodowej. Ponadto Łukasiewicz – IMŻ w swej ofercie badawczej będzie mógł zaproponować oryginalne i uniwersalne rozwiązania w obszarze
wykonywania, modelowania oraz analiz prób przyspieszonego pełzania. Zdobyte doświadczenie przy realizacji niniejszego projektu i metodyczne poszerzenie możliwości
badawczych zmodernizowanego systemu Gleeble 3800,
stworzy perspektywy uczestnictwa w nowych projektach
badawczych oraz stworzy możliwości wdrożenia nowej metodyki badań i poszerzy ofertę badań Instytutu.
Badania dotyczące procesów degradacji struktury w warunkach synergicznego oddziaływania zmęczenia cieplno-mechanicznego i pełzania w wysokiej temperaturze dla
materiałów wytworzonych metodą konwencjonalną oraz
metodą additive manufacturing będą kontynuowane.
LITERATURA
[1] S.T. Mandziej, A. Výrostková. Evolution of Cr-Mo-V weld metal microstructure during creep testing – Part 1: P91 material. Welding in
the World, 2008, 52, s. 3–26.
[2] S.T. Mandziej. Accelerated Creep Test for New Steels and Welds.
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s. 161–170.
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MODYFIKACJA HAFNEM STOPÓW NiAl
i Ni3Al STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE
LOTNICZYM
Celem projektu była analiza wpływu hafnu na mikrostrukturę,
skład fazowy oraz odporność na utlenianie wysokotemperaturowe
stopów na bazie faz międzymetalicznych NiAl i Ni3Al, które występują w powłokach dla łopatek turbin silników lotniczych wytwarzanych z żarowytrzymałych stopów monokrystalicznych na bazie
Ni. Zakres prac obejmował testy utleniania wysokotemperaturowego oraz badania mikrostrukturalne z wykorzystaniem wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej SEM i STEM. Wyniki badań dostarczyły informacji na temat najbardziej odpowiedniego poziomu
dodatków Hf w odniesieniu do odporności na utlenianie w wysokiej
temperaturze stopów NiAl i Ni3Al.
Słowa kluczowe: stopy NiAl i Ni3Al, dodatek hafnu, utlenianie
wysokotemperaturowe, łopatki silników lotniczych, mikrostruktura

HAFNIUM MODIFICATION OF NiAl AND Ni3Al ALLOYS
USED IN THE AVIATION INDUSTRY
The aim of the project was to analyse the influence of hafnium on
the microstructure, phase composition and resistance to high-temperature oxidation of alloys based on NiAl and Ni3Al intermetallic
phases, which are present in coatings for aircraft engine turbine
blades made of Ni-based heat-resistant monocrystalline alloys. The
scope of work included high-temperature oxidation tests and microstructure tests using SEM and STEM high-resolution electron
microscopy. The test results provided information on the most appropriate level of Hf additives for the high temperature oxidation
resistance of NiAl and Ni3Al alloys.
Keywords: NiAl and Ni3Al alloys, hafnium addition, high-temperature oxidation, aircraft engine blades, microstructure

Wprowadzenie
Oczekuje się, że natężenie ruchu w transporcie lotniczym
podwoi się w ciągu najbliższych 20 lat, a jednocześnie przewiduje się, że nowoczesne silniki lotnicze ograniczą emisję
gazów takich jak NOx oraz obniżą poziom hałasu. Spełnienie tych oczekiwań wiąże się ze stałym wzrostem temperatury gazu na wlocie turbiny i wymaga nowoczesnych materiałów o zwiększonej wytrzymałości na utlenianie i korozję
w wysokiej temperaturze.
Głównym celem projektu było określenie wpływu hafnu
na mikrostrukturę, skład fazowy oraz odporność na utlenianie wysokotemperaturowe stopów na bazie faz międzymetalicznych NiAl i Ni3Al, które występują w powłokach
łopatek turbin silników lotniczych, wytwarzanych z żarowytrzymałych stopów monokrystalicznych na bazie Ni.
Badaniom poddano dwa różne składy chemiczne i fazowe
stopów modelowych: stop o wysokiej zawartości Al – oparty na fazie β-NiAl (około 50% at. Al) oraz stop o obniżonej
zawartości Al na bazie fazy γ’-Ni3Al (około 25% at. Al). Badania dwóch różnych rodzajów stopów pozwolą na analizę
wpływu składu chemicznego i fazowego powłok z różnymi dodatkami Hf. Ponadto, ważnym aspektem pracy była
szczegółowa analiza zmian mikrostrukturalnych wywołanych długotrwałymi procesami utleniania wysokotemperaturowego w 1150°C. Analizie porównawczej zostanie
poddana mikrostruktura oraz ilościowy i jakościowy skład
fazowy stopów w zależności od zawartości Hf.
44

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał badań stanowiły pręty o średnicy ø 14 mm ze
stopów modelowych: NiAl (Ni – 68,5% mas., Al – 31,5%
mas.) i Ni3Al (Ni – 68,5% mas., Al – 31,5% mas.) bez dodatku Hf oraz z jego dodatkiem w ilości: 0,25; 0,5 i 1,5% mas.
Pręty poddano wygrzewaniu w temperaturze 1100°C przez
72 godziny w atmosferze ochronnej argonu w celu ujednorodnienia składu chemicznego. Po obróbce cieplnej zostały
one pocięte na plastry o grubości około 4 mm. Część z próbek stanowiących materiał do badań poddana została testowi cyklicznego utleniania w temperaturze 1150°C.
Przeprowadzono badania mikrostrukturalne z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
JEOL JSM 7200-F wyposażonego w detektory EDS (Octane
Elite Super) i EBSD (Hikari Plus) firmy EDAX. W ramach
pracy podjęto próbę identyfikacji fazowej wydzieleń zawierających Hf w zależności od stężenia tego pierwiastka oraz
jego rozpuszczalności w stopach modelowych NiAl i Ni3Al.
Przeprowadzono badania z wykorzystaniem ilościowej
analizy obrazu w celu określenia udziału procentowego
wydzieleń w stopach. Ocenie poddano wpływ obecności Hf
na wielkość ziaren stopów, a także na procesy utleniania
wysokotemperaturowego, w tym grubość oraz mikrostrukturę powstałych warstw tlenkowych.

Wyniki badań i ich dyskusja
Na rys. 1 i 2 przedstawiono wyniki analizy składu fazowego metodą EBSD oraz rozkłady wielkości ziaren i kątów
dezorientacji. Mikrostruktura stopu w stanie wyjściowym charakteryzuje się występowaniem równoosiowych
oraz wydłużonych ziarn o wielkości w zakresie od 20 µm
do 500 µm, zawierających ok. 26% at. Al i 74% at. Ni, co
odpowiada fazie Ni3Al i zostało potwierdzone badaniami metodą EBSD. Ponadto, w stopie stwierdzono występowanie obszarów o znacznie mniejszych rozmiarach
(ok. 10÷15 µm) o podwyższonym stężeniu Al (ok. 3% at.),
zidentyfikowanych jako podstechiometryczna faza β-NiAl.
Wydzielenia fazy β-NiAl widoczne są na obrazie przedstawiającym rozkład faz w badanym stopie, przedstawionym
na rys. 1. Ponadto, wykazano, że stop charakteryzuje się
w większości występowaniem szerokokątnych granic ziaren. Badania mikrostruktury stopu Ni3Al modyfikowanego
dodatkiem 0,25% mas. Hf, których wyniki przedstawiono
na rys. 2, wykazały, że nawet niewielki dodatek tego pierwiastka wpływa na znaczny wzrost wielkości ziarna, a także na eliminację powstawania fazy β-NiAl. Nie stwierdzono
powstawania faz wtórnych zawierających Hf, co związane
jest ze stosunkowo wysoką rozpuszczalnością tego pierwiastka w Ni3Al.
Przeprowadzono badania mikrostruktury na przekroju
poprzecznym stopów Ni3Al o zróżnicowanej zawartości
hafnu, które przedstawiono na rys. 3. Analiza składu fazowego metodą XRD wykazała, że podczas testu cyklicznego
utleniania w temperaturze 1150°C na powierzchni próbki
ze stopu Ni3Al bez dodatku Hf powstaje warstwa tlenkowa zbudowana z α-Al2O3, NiAl2O4 oraz NiO o grubości ok.
7,5 µm. Badania mikrostruktury na przekroju poprzecznym wykazały, że tlenki te powstają w kolejności: α-Al2O3
na granicy z podłożem, NiAl2O4 oraz NiO na granicy z atmosferą utleniającą. W strefie przypowierzchniowej stopu
stwierdzono występowanie obszaru zubożonego w Al, zawierającego ok. 16% at. tego pierwiastka. Dodatek 0,25%
mas. Hf do stopu Ni3Al prowadzi do całkowitego zahamowania powstawania tlenku niklu NiO i warstwa tlenkowa
zbudowana jest z Al2O3 oraz NiAl2O4, o sumarycznej gru-
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Rys. 1. Wyniki analizy EBSD mikrostruktury stopu Ni3Al w stanie wyjściowym: a) Image Quality (IQ), b) mapa fazowa + IQ, c) mapa fazowa,
d) mapa orientacji
Fig. 1. EBSD analysis results for the microstructure of Ni3Al alloy in initial state: a) Image Quality (IQ), b) phase map + IQ, c) phase map,
d) orientation map

bości ok. 8 µm. Ponadto, dodatek 0,25% mas. Hf prowadzi
do powstania bardzo cienkiej warstwy zubożonej w Al (ok.
18% at.) poniżej zgorzeliny, o grubości ok. 5 µm. Zastosowanie dodatku 0,5% mas. Hf skutkuje w powstaniu zgorzeliny zbliżonej do tej przy 0,25% mas. Hf, tj. zbudowanej
z wewnętrznej warstwy α-Al2O3 oraz zewnętrznej strefy
spinelu NiAl2O4, o grubości ok. 11 µm. Stosunek grubości
tych dwóch warstw jest także zbliżony do zaobserwowa-

a)

b)

nego w przypadku stopu Ni3Al-0.25Hf. Zasadnicza różnica polega na tym, że przy wyższym stężeniu Hf zaobserwowano powstawanie tlenku HfO2 na granicy rozdziału
zewnętrznej warstwy spinelu oraz wewnętrznej warstwy
α-Al2O3. Badania składu chemicznego bezpośrednio pod
zgorzeliną wykazały występowanie ok. 25% at. Al, co odpowiada zawartości tego pierwiastka w stopie podłoża.
Dodatek 1,5% mas. Hf prowadzi do powstania bardziej zło-

c)

Rys. 2. Wyniki analizy EBSD stopu Ni3Al modyfikowanego dodatkiem 0,25% mas. Hf w stanie wyjściowym: a) Image Quality, b) mapa fazowa,
c) kąty dezorientacji
Fig. 2. EBSD analysis results for Ni3Al alloy modified with 0.25 wt % of Hf in initial state: a) Image Quality, b) phase map, c) disorientation
angles
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Rys. 3. Mikrostruktura stopów Ni3Al o zróżnicowanej zawartości hafnu, zgład w przekroju poprzecznym; a) 0% Hf, b) 0,25% Hf, c) 0,5 Hf,
d) 1,5% Hf
Fig. 3. Microstructure of Ni3Al alloys with different hafnium content, cross-section; a) 0% Hf, b) 0.25% Hf, c) 0.5 Hf, d) 1.5% Hf

żonej warstwy tlenkowej, w skład której wchodzi zewnętrzna strefa spinelu NiAl2O4, wewnętrzna strefa α-Al2O3 oraz
obszary wewnętrznego utleniania, zawierające zarówno
α-Al2O3 jak i HfO2. Grubość zgorzeliny, nie licząc obszaru
utleniania wewnętrznego, wynosi ok. 8 µm. Cechą charakterystyczną zgorzeliny powstałej na stopie Ni3Al-1.5 Hf
jest to, że zewnętrzna warstwa spinelu NiAl2O4 ma znacznie niższą grubość niż w przypadku np. stopu NiAl-0.5Hf.
Ponadto, w przypadku niższej zawartości Hf nie zaobserwowano procesu utleniania wewnętrznego, który przy
dodatku 1,5% mas. Hf objawia się powstawaniem kieszeni tlenkowych, sięgających na ok. 5 µm w głąb podłoża.
W literaturze takie zjawisko nazywane jest „oxide pegging”
[4] i uznawane jest za sprzyjające zwiększonej przyczepności zgorzeliny, co jest zgodne z wynikami utleniania wysokotemperaturowego.

Podsumowanie i wnioski
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem hafnu na utlenianie wysokotemperaturowe stopów NiAl oraz
Ni3Al. Badaniom poddano próbki ze stopów modelowych
o zawartości 0,25; 0,5 i 1,5% mas. Hf (ok. 0,06; 0,13 i 0,4%
at.). Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano
zasadnicze różnice w procesach utleniania stopów NiAl
i Ni3Al przy zastosowaniu podobnego stężenia Hf. W przypadku stopów Ni3Al razem ze wzrostem zawartości Hf maleje udział spinelu NiAl2O4 w zgorzelinie, który nie jest jednak całkowicie wyeliminowany, nawet przy 1,5% mas. Hf.
Wykazano, że nawet 0,25% mas. Hf skutkuje całkowitym
wyeliminowaniem powstawania tlenku niklu NiO. Ponadto, przy zawartości 1,5% mas. Hf dochodzi do utleniania
wewnętrznego tego pierwiastka w postaci tlenków HfO2.
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OPRACOWANIE PODSTAW NOWEJ METODYKI
BADAŃ STOPÓW ŻAROWYTRZYMAŁYCH
W WARUNKACH KOROZYJNYCH I OBCIĄŻEŃ
MECHANICZNYCH
Celem badań było opracowanie podstaw nowej metodyki badawczej dla stopów żarowytrzymałych stosowanych w lotnictwie oraz
nowoczesnej energetyce w warunkach obciążeń mechanicznych
oraz w warunkach korozyjnych. Do realizacji pracy wykorzystano
parametry badań stosowane przez partnerów z przemysłu lotniczego, a także materiały, w tym stop TiAl TNB-V5 oraz powłoki
ochronne opracowane we współpracy z firmami lotniczymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Kontynuacja prac nad właściwościami mechanicznymi stopów żarowytrzymałych z powłokami
ochronnymi w podwyższonej temperaturze związana będzie z badaniami stopów TiAl wytwarzanych metodą druku 3D w przemyśle lotniczym, co pozwoli na opracowanie bazy danych właściwości
mechanicznych tych stopów.
Słowa kluczowe: stop TiAl TNB-V5, wytrzymałość na pełzanie,
metodyka badań, łopatki turbiny niskiego ciśnienia, metoda druku
3D – additive manufacturing

DEVELOPMENT OF THE FOUNDATIONS OF A NEW
METHODOLOGY FOR TESTING CREEP-RESISTANT
ALLOYS IN CORROSIVE CONDITIONS AND
MECHANICAL LOADS
The aim of the study was to develop the foundations of a new
research methodology for creep-resistant alloys used in the aviation
and modern power industry under mechanical loads and in corrosive conditions. The research parameters used by partners from the
aviation industry, as well as materials, including the TiAl TNB-V5
alloy and protective coatings developed in cooperation with aviation companies and foreign research units, were used to carry out
the study. A continuation of the study on the mechanical properties
of creep-resistant alloys with protective coatings at elevated temperature will be related to the research on TiAl alloys produced using
3D printing in the aviation industry, which will allow the development of a database of mechanical properties of these alloys.
Keywords: TiAl TNB-V5 alloy, creep strength, testing methodology, low pressure turbine blades, 3D printing method – additive
manufacturing

Wprowadzenie
Stopy międzymetaliczne TiAl charakteryzują się wieloma pożądanymi właściwościami, które pozwoliły na ich
szerokie zastosowanie w motoryzacji oraz lotnictwie. Naj3
ważniejsze cechy to niska gęstość (ok. 3,8 g/cm ), wysoka
wytrzymałość, wysoka odporność na pełzanie oraz stosunkowa dobra odporność na utlenianie.
Dzięki niskiej gęstości oraz wysokiej wytrzymałości
stopy te stanowią opłacalną alternatywę dla nadstopów
na osnowie niklu stosowanych w silnikach odrzutowych.
Zastąpienie nadstopów na osnowie niklu stopami TiAl
pozwoli zredukować masę całej konstrukcji silnika odrzutowego o ok. 20÷30%. Skutkiem tego będzie zwiększenie
osiągnięć oraz zmniejszenie zużycia paliwa przez te silniki. Kamieniem milowym, jaki osiągnięto w ostatnim czasie w rozwoju stopów na bazie TiAl było zastosowanie tego
materiału na łopatki turbiny niskiego ciśnienia wytwarzane metodą druku 3D – Additive Manufacturing, przez firmę AvioAero (General Electric) [1, 2]. Pomimo stosunkowo
wysokich właściwości mechanicznych, aby w pełni wykorzystać możliwości stopów TiAl, wymagane jest opracowa-

nie wydajnych technologii poprawiających ich odporność
na utlenianie w temperaturze przekraczającej 800°C [2, 3],
przy jednocześnie minimalnym wpływie na właściwości
mechaniczne. W związku z tym opracowywanie nowych
powłok ochronnych oraz modyfikacja powierzchni w celu
umożliwienia powstawania zwartej i stabilnej zgorzeliny
podczas utleniania stanowi największe wyzwanie związane
z zastosowaniem stopów TiAl [4].
Głównym celem badań było opracowanie podstaw nowej metodyki badawczej dla stopów żarowytrzymałych
stosowanych w lotnictwie oraz nowoczesnej energetyce
w warunkach obciążeń mechanicznych oraz w warunkach
korozyjnych. Do realizacji pracy wykorzystano parametry
badań stosowane przez partnerów z przemysłu lotniczego,
a także materiały, w tym stop TiAl TNB-V5 oraz powłoki
ochronne opracowane we współpracy z firmami lotniczymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Praca obejmowała zagadnienia mieszczące się w obszarze kierunku
działalności naukowej Sieci Badawczej Łukasiewicz: Zrównoważona gospodarka i energia – bezpieczeństwo energetyczne
oraz Inteligentna mobilność i miała charakter wyprzedzający.

Materiał, zakres i metodyka badań
Celem pracy było opracowanie podstaw nowej metodyki
badań wytrzymałości na pełzanie stopów żarowytrzymałych stosowanych w przemyśle lotniczym. Jako materiał do
badań zastosowano stop na bazie faz międzymetalicznych
TiAl – TNB-V5, zawierający 5% at. Nb. Stop został dostarczony przez firmę GfE Gesellschaft für Elektrometallurgie
mbH z Niemiec i charakteryzował się mikrostrukturą lamelarną (Rys. 1). W ramach pracy wykonano szereg próbek
przeznaczonych do prób pełzania ze stopu TiAl TNB-V5.
W celu weryfikacji opracowanej metodyki badań pełzania stopów żarowytrzymałych przeprowadzono badania
stopu w stanie wyjściowym, a także z powłokami ochronnymi opracowanymi w pracach badawczych realizowanych z przemysłem lotniczym i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Zaliczają się do nich powłoki aluminidkowe modyfikowane krzemem – SiAl otrzymywane metodą
chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) oraz powłoki
Ti-Cr-Al otrzymywane metodą fizycznego osadzania z fazy
gazowej (PVD).
Próby pełzania przeprowadzono na maszynach jednopróbkowych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Metalurgii Żelaza. Maszyny umożliwiają prowadzenie badań
w zakresie do 1000°C przy obciążeniu do 6 kN. Posiadają
układ pomiaru, regulacji i rejestracji zarówno temperatury, jak i pomiaru i rejestracji wydłużenia w czasie trwania
próby. Stanowisko jednopróbkowe składa się z następujących elementów: pieca grzewczego trójstrefowego z zamocowanymi termoparami na długości pomiarowej próbki,
układu obciążającego wraz z ekstensometrem i czujnikami
drogi oraz zasilania prądowego.

Podsumowanie wyników badań
W ramach pracy opracowano podstawy metodyki prób
pełzania stopów żarowytrzymałych na bazie faz międzymetalicznych TiAl, stosowanych w przemyśle lotniczym
(Rys. 2). Do realizacji pracy wykorzystano parametry badań
stosowane przez partnerów z przemysłu lotniczego, a także
materiały, w tym stop TiAl TNB-V5 oraz powłoki ochronne opracowane we współpracy z firmami lotniczymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Uzyskane wyniki
(Rys. 3) zostały zaprezentowane partnerom przemysłowym
i umożliwiły nawiązanie współpracy oraz kontynuację te47
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Rys. 1. Mikrostruktura badanego stopu TNB-V5: a) obraz SEM-BSE, b) mapa fazowa EBSD, c) mapa orientacji krystalograficznej EBSD
Fig. 1. Microstructure of the tested TNB-V5 alloy: a) SEM-BSE image, b) EBSD phase map, c) EBSD crystallographic orientation map

a)

b)
13,8 mm

13,7 mm

c)

13,4 mm

30 mm

Rys. 2. Próbki ze stopu TiAl TNB-V5 wykonane zgodnie z opracowanym schematem w ramach projektu: stop wyjściowy TiAl, stop TiAl po
obróbce cieplnej, stop TiAl z powłoką SiAl i TiAl z powłoką Ti-Cr-Al (a), mikrostruktura na przekroju poprzecznym powłoki Ti-Cr-Al (b),
mikrostruktura na przekroju poprzecznym powłoki SiAl (c)
Fig. 2. Samples of TiAl TNB-V5 alloy made according to the outline developed as part of the project: TiAl alloy, TiAl alloy after heat treatment,
TiAl alloy with SiAl and TiAl coating with Ti-Cr-Al coating (a), microstructure on the cross-section of the Ti-Cr-Al coating (b), microstructure
on the cross-section of the SiAl coating (c)

mi stopów TiAl wytwarzanych metodą druku 3D w przemyśle lotniczym, co pozwoli na wykonanie badań na dużej
liczbie próbek oraz umożliwi opracowanie bazy danych
właściwości mechanicznych tych stopów. Przewiduje się
współpracę z przemysłem lotniczym nad dopracowaniem
parametrów nowej metodyki badawczej oraz jej weryfikację poprzez badania porównawcze z innymi jednostkami
badawczymi.
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Rys. 3. Wyniki uzyskane w ramach wstępnych prób pełzania stopu
TiAl z powłokami ochronnymi
Fig. 3. Results obtained during initial creep tests for TiAl alloy with
protective coatings

matyki badawczej związanej z wpływem powłok ochronnych na właściwości mechaniczne stopów TiAl.
Kontynuacja prac nad właściwościami mechanicznymi stopów żarowytrzymałych z powłokami ochronnymi
w podwyższonej temperaturze związana będzie z badania48
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ANALIZA DOSTĘPNYCH, NISKOEMISYJNYCH
I POZBAWIONYCH EMISJI CO2 TECHNOLOGII
WYTWARZANIA STALI ORAZ ROZPOZNANIE
MOŻLIWOŚCI BADAWCZYCH ŁUKASIEWICZ –
IMŻ W OBSZARZE METALURGII WODOROWEJ
Celem pracy była analiza ścieżek dekarbonizacji sektora
stalowego oraz pilotażowe symulacje fizyczne redukcji odpadowych tlenków żelaza pod kątem zbadania możliwości prowadzenia w Łukasiewicz – IMŻ badań w zakresie metalurgii wodorowej.
W wyniku wykonanych analiz literaturowych określono stan rozwoju technologii niskoemisyjnych z zakresu wytwarzania żelaza
i stali, bariery procesu dekarbonizacji przemysłu stalowego oraz
określono możliwą strategię ograniczenia emisji CO2 w procesie wytapiania stali w Polsce. Przedstawiono techniki wytwarzania i logistykę dostaw wodoru. Przeprowadzono symulacje numeryczne
oraz pilotażowe symulacje fizyczne redukcji odpadowych tlenków
żelaza gazowym reduktorem wodorowo-węglowym. Pilotażowe
badania wykazały potrzebę doposażenia sprzętowego dla prowadzenia takich badań w Łukasiewicz – IMŻ.
Słowa kluczowe: dekarbonizacja sektora stalowego, ograniczenie
emisji CO2, pilotażowe symulacje redukcji tlenków żelaza

ANALYSIS OF AVAILABLE, LOW-EMISSION AND
CO2-FREE STEEL PRODUCTION TECHNOLOGIES
AND IDENTIFICATION OF RESEARCH POSSIBILITIES
OF ŁUKASIEWICZ – IMŻ IN THE FIELD OF HYDROGEN
METALLURGY
The aim of the study was to analyse the paths of decarbonisation
of the steel sector and pilot physical simulations of the reduction
of waste iron oxides in terms of examining the possibility of conducting research in the field of hydrogen metallurgy at Łukasiewicz
– IMŻ. As a result of the conducted literature analyses, the state of
development of low-emission technologies in the field of iron and
steel production, barriers to the decarbonisation process of the steel
industry, and a possible strategy for reducing CO2 emissions in the
process of steel smelting in Poland were determined. The techniques
of production and logistics of hydrogen supplies were presented.
Numerical simulations and pilot physical simulations of the reduction of waste iron oxides with a hydrogen-carbon gas reducer were
carried out. The pilot studies showed the need for additional equipment for conducting such tests at Łukasiewicz – IMŻ.
Keywords: decarbonisation of the steel sector, reduction of CO2
emissions, pilot simulations of iron oxides reduction

Wprowadzenie
Celem pracy była analiza dostępnych niskoemisyjnych
i pozbawionych emisji CO2 technologii wytwarzania stali,
uwzględniająca możliwie szerokie tło uwarunkowań technicznych i ekonomicznych w aspekcie udziału Łukasiewicz
– IMŻ w projektach Unii Europejskiej w ramach Horizon
Europe oraz pilotażowe symulacje fizyczne redukcji odpadowych tlenków żelaza pod kątem zbadania możliwości
prowadzenia w Łukasiewicz – IMŻ badań w zakresie metalurgii wodorowej.
Ramowe cele krótkoterminowe w zakresie klimatu
i energii Komisji Europejskiej (EC) do końca 2030 r. zakładają między innymi obniżenie emisji gazów cieplarnianych
na terenie Unii Europejskiej we wszystkich sektorach gospodarki co najmniej o 40%, licząc od poziomu z 1990 r.
Natomiast celem długoterminowej strategii EC jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Dla urzeczy-

wistnienia tych ambitnych zamierzeń EC wspiera rozwój
istniejących i opracowanie nowych rozwiązań z zakresu
produkcji stali bez emisji gazów cieplarnianych. Analizę
możliwych ścieżek dekarbonizacji przemysłu stalowego
dokonano na podstawie dostępnych źródeł literaturowych,
w tym najnowszych materiałów seminaryjnych [1, 2].
Symulacje fizyczne redukcji odpadowych tlenków żelaza
gazowym reduktorem wodorowo-węglowym przeprowadzone w mikroskali (przy użyciu analizatora termicznego),
poprzedzono symulacjami numerycznymi z wykorzystaniem komputerowego programu termochemicznego FactSage 7.2.
Niniejsza praca miała charakter wspomagający i wyprzedzający w aspekcie rozpoczętego udziału Łukasiewicz
– IMŻ w projekcie pilotażowym Parlamentu Europejskiego
pt. „Green Steel for Europe” jak i planowanych własnych
pracach badawczo-rozwojowych z obszaru procesów metalurgii wodorowej.

Zakres i metodyka badań
Przeprowadzona analiza danych literaturowych objęła:
– charakterystykę stanu obecnego sektora żelaza i stali
(wiodące metody wytwarzania i poziomy generowanych
przez nie emisji gzów cieplarnianych),
– technologie zapewniające redukcję emisji CO2 w przemyśle stalowym: bezpośrednie unikanie węgla, modyfikacje istniejących technologii w celu minimalizacji
emisji CO2, łączenie elementów nowych technologii
z funkcjonującymi liniami technologicznymi,
– procesy wychwytywania i wykorzystania CO2,
– wytwarzanie i logistykę dostaw wodoru,
– bariery procesu dekarbonizacji przemysłu stalowego.
Symulacje fizyczne redukcji bezpośredniej w stanie stałym odpadowych tlenków żelaza gazami węglowodorowymi (metanem) stanowiły rozpoznawcze badania realizowane za pomocą analizatora termicznego firmy NETZSCH.
Z użyciem tej aparatury przeprowadzono symultaniczne
analizy TG-DTA z równoczesną analizą składu powstających gazów. Symulacje fizyczne poprzedzono symulacjami
numerycznymi z wykorzystaniem programu termochemicznego FactSage7.2, które objęły: zachowanie się metanu w trakcie podgrzewania do temperatury 1500oC, w warunkach ciśnienia atmosferycznego, bez dostępu powietrza i pary wodnej, bez i w obecności Al2O3 oraz redukcję
rud żelaza przy użyciu metanu.

Wyniki badań i dyskusja
Ścieżki dekarbonizacji sektora stalowego
Obecnie rozwijane strategie (zwane ścieżkami) ograniczania emisji CO2 w europejskim przemyśle stalowym obejmują technologie związane z:
– bezpośrednim unikaniem emisji dwutlenku węgla – CDA
(Carbon Direct Avoidance)
– integracją procesów (PI – Process Integration)
– wychwytywaniem i wykorzystaniem dwutlenku węgla
(CCU – Carbon Capture and Usage).
Realizacja idei CDA wymaga opracowania i wdrożenia
nowych procesów produkcji stali z pierwotnych rud żelaza
bez bezpośredniego uwalniania dwutlenku węgla. Wśród
nich można wyróżnić procesy:
• dwuetapowe:
– pierwszy etap stanowi bezpośrednia redukcja rud żelaza, przy użyciu wodoru (H-DR) na żelazo gąbczaste
(DRI), a drugi jego przetop wraz ze złomem stalowym
w łukowym piecu elektrycznym (EAF) [3, 4],
49

Journal of Metallic Materials 2021, 73 (1), p. 32–57

– elektroliza alkalicznej rudy żelaza w niskiej temperaturze z produktem w postaci płyt i dalsze ich przetapianie w EAF,
• bezpośredniej przemiany tlenków żelaza w ciekłą stal,
w tym:
– bezpośrednia redukcja w stanie ciekłym przy użyciu
plazmy wodorowej,
– elektroliza wysokotemperaturowa stopionego tlenku
(MOE – Metal Oxide Electrolysis).
Ograniczenie emisji CO2 związanych z procesem wytwarzania stali do momentu przejścia na procesy wodorowe
realizowane będzie na drodze tak zwanej integracji procesów. Ta ścieżka koncentruje się na modyfikacjach istniejących procesów, jak i integracji elementów nowych technologii w istniejących liniach wytwarzania. Obejmuje różnorodne działania możliwe do równoczesnego zastosowania
w jednym zakładzie. Zmniejszenie lub wyeliminowanie
emisji CO2 można także uzyskać stosując procesy jego wychwytywania z gazów procesowych i wykorzystania. Istnieje kilka opcji wykorzystania CO2 jako surowca do produkcji
cennych produktów, takich jak: paliwa, podstawowe chemikalia, polimery lub minerały.
Bariery procesu dekarbonizacji przemysłu stalowego
Występuje szereg barier utrudniających osiągnięcie poszczególnych etapów założonego procesu dekarbonizacji
sektora stalowego. Poszczególne z nich mają zróżnicowaną
istotność w różnych krajach a nawet zakładach. Wyróżnia
się bariery:
– techniczne, w tym: ograniczoną dostępność surowców
i energii,
– organizacyjne: związane z ograniczoną dostępnością wykwalifikowanej kadry, wymaganiami administracyjnymi, zarządzaniem transformacją przemysłową czy własnością intelektualną,
– regulacyjne, prawne i społeczne, w tym: ograniczona dostępność składowania CO2,
– finansowe, spowodowane zwiększonymi wydatkami na
wdrożenie przemysłowe, ograniczony dostęp do finansowania, nieznane warunki rynkowe dla „zielonej” stali.

Strategia ograniczenia emisji CO2 w procesie wytapiania
stali w Polsce do 2030 r.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że sektor stalowy
w Polsce zmierzy się z tymi samymi wyzwaniami techniczno-technologicznymi i barierami jak pozostałe kraje UE,
przy czym dodatkowym utrudnieniem może być struktura
własnościowa krajowego sektora stalowego. Szczegółowe
plany właściciela huty zintegrowanej pracującej w Polsce
nie są znane. W niedługim czasie ma nastąpić wymiana
pieca EAF w jednej ze stalowni elektrycznych na jednostkę
pozwalającą na ograniczenie emisji CO2. Istnieją plany budowy nowoczesnego pieca także w innej hucie.
Pilotażowe symulacje fizyczne redukcji odpadowych
tlenków żelaza pod kątem technologii wodorowych
Pilotażowe symulacje fizyczne redukcji bezpośredniej
w stanie stałym tlenków żelaza z użyciem gazów węglowodorowych, a w przyszłości i wodoru z wykorzystaniem
analizatora termicznego, poprzedzono symulacjami numerycznymi z wykorzystaniem programu termochemicznego FactSage7.2.
Rozkład termiczny metanu zachodzi w zakresie wysoo
kich temperatur. Co prawda zaczyna się już w około 500 C,
o
ale przyspiesza dopiero w temperaturze około 900 C, by
o
wyhamować w temperaturze około 1300 C. Metan rozkłada
się na wodór (H2) i etyn (C2H2).
Z przeprowadzonych symulacji wynika również, że
w warunkach równowagi termodynamicznej:
• Al2O3 jest katalizatorem termicznego rozkładu metanu.
W jego obecności metan rozkłada sie na wodór (H2) i węo
giel (C) w przedziale temperatur 300÷800 C.
• Redukcja tlenków żelaza Fe3O4 i Fe2O3 (Rys. 1) zachoo
dzi odpowiednio w przedziale temperatur 350÷540 C
o
i 420÷540 C, przy czym metan w ich obecności rozkłada
się na wodór i węgiel.
Pilotażowe symulacje fizyczne potwierdziły wynik symulacji numerycznych tylko częściowo. Metan w obecności
Al2O3 ulegał rozpadowi termicznemu na wodór i węgiel
począwszy od 947,9°C. Kolejne eksperymenty wykonane

Rys. 1. Wynik symulacji numerycznej za pomocą programu FactSage procesu redukcji Fe2O3 przy użyciu CH4. SPINA: mieszanina Fe3O4 i FeO,
BCC1#1: ferryt
Fig. 1. Result of numerical simulation using the FactSage software for the Fe2O3 reduction process using CH4. SPINA: mixture of Fe3O4 and
FeO, BCC1#1: ferrite
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Rys. 2. Krzywe TG i DTA zarejestrowane podczas testu nagrzewania zendry w atmosferze metanu (nagrzewanie z szybkością 10°C/min)
Fig. 2. TGA and DTA curves recorded during a scale heating test in methane atmosphere (heating at a rate of 10°C/min)

w temperaturach poniżej temperatury pirolizy CH4, nie
potwierdziły wyników symulacji numerycznych. Próby wykazały brak redukcji tlenków żelaza metanem w zakresie
temperatur do 700oC (Rys. 2).
Brak korelacji z wynikami symulacji numerycznych,
może wynikać z faktu, że dotyczą one warunków równowagowych: nieskończenie długi czas, nieograniczony kontakt
reagentów.
Podsumowując można stwierdzić, że metan w zakresie
temperatury jego stabilności nie redukuje tlenków żelaza.
Proces ten zajdzie dopiero w temperaturze, kiedy metan
ulegnie rozpadowi na wodór i węgiel (stały).

Podsumowanie
Realizacja ścieżki technologicznej bezpośredniego unikania emisji CO2 w skali pełnoprzemysłowej w krajach UE
jest dość odległa i wymaga jeszcze wielu nakładów sił i środków. Niezbędne jest także wyprodukowanie odpowiedniej
ilości zielonego wodoru i zielonej energii elektrycznej, jak
i przezwyciężenia pozostałych barier: organizacyjnych, regulacyjno-prawnych i finansowych. Z tych powodów bardzo istotna jest ścieżka integracji procesów (PI), mająca na
celu osiągnięcie istotnego obniżenia emisji CO2 w krótkim
horyzoncie czasowym (do 2030 r.) w oparciu o modyfikacje
istniejących technologii.
Sytuacja w poszczególnych krajach UE, jak i poszczególnych przedsiębiorstwach, jest zróżnicowana w zakresie
możliwości integracji nowych technologii ze względu na:
dostępność miejsca, możliwości symbiozy z otoczeniem
przemysłowym lub pozwolenia prawne. Dlatego zakłada
się, że zarówno wybór technologii, jak i ścieżki dochodzenia do produkcji bezemisyjnych będą działaniami indywidualnymi, co do kraju jak i przedsiębiorstwa.
Pilotażowe badania redukcji odpadowych tlenków żelaza w mikroskali stanowią podstawę głębszej analizy
i dyskusji nad kwestią zaangażowania się Łukasiewicz –
IMŻ w badania nad metalurgią wodorową. W przypadku

pozytywnej decyzji i w zależności od zakresu i skali
planowanego zaangażowania, ułatwią podjęcie stosownych
kroków inwestycyjnych.
Praca stanowi wsparcie udziału Łukasiewicz – IMŻ w realizacji projektu pilotażowego Parlamentu Europejskiego
pt. „Green Steel for Europe”.
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ju pęknięcia zmęczeniowego materiału rodzimego stali
R420M w różnych schematach obciążenia pęknięcia.
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Materiał, zakres i metodyka badań

BADANIA MECHANIZMÓW ROZWOJU
PĘKNIĘCIA ZMĘCZENIOWEGO SZYN ZE STALI
WIELOFAZOWEJ

Materiałem do badań była stal wielofazowa R420M, której skład chemiczny został przedstawiony w tabeli 1.
W ramach zadania wykonano szereg badań plastometrycznych w celu doprowadzenia do utraty spójności materiału przez wykonanie cyklicznego rozciągania i ściskania
próbek osiowosymetrycznych (Tab. 2 i 3). W badaniach
tych modyfikowano zarówno wartość odkształcenia, jak
i liczbę wykonanych cykli.

Celem pracy było przeprowadzenie badań rozwoju pęknięcia
zmęczeniowego materiału rodzimego stali R420M. Zakres badań obejmował cykliczne odkształcenia (ściskanie-rozciąganie)
za pomocą symulatora Gleeble 3800. Następnie dokonano oceny struktury materiału po testach. Pomiary twardości wykonano z wykorzystaniem mikrotwardościomierza FUTURE-TECH
FM-700. Badania struktury wykonano z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego DSX500 firmy OLYMPUS oraz skaningowego
mikroskopu elektronowego JEOL JSM7200F. Dodatkowo analizowano zawartość austenitu szczątkowego z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean firmy PANalytical oraz
metody EBSD. W toku badań stwierdzono, że dynamika pękania
stali R420M o strukturze zdegenerowanego bainitu górnego oraz
bainitu ziarnistego wskutek cyklicznego obciążenia zależna jest od
zakresu zadanego odkształcenia, plastycznego lub sprężystego, lecz
przebieg pęknięcia zachodzi podobnie.

Tabela 2. Plan zrealizowanych badań na próbkach z krótszą częścią
pomiarową
Table 2. Plan of performed tests on samples with a shorter measuring part
Odkształcenie
Oznaczenie

Liczba cykli

6

174

7

127

12

100

13

50

STUDY ON THE MECHANISMS OF FATIGUE CRACK
DEVELOPMENT IN MULTIPHASE STEEL RAILS

14

10

8

440

The purpose of the study was to conduct research on fatigue crack
development of the R420M steel original material. The scope of
the tests included cyclic deformations (compression-tension) using
a Gleeble 3800 simulator. Then, the material structure was assessed
after the tests. Hardness was measured using a FUTURE-TECH
FM-700 microhardness tester. The structure was examined using
an OLYMPUS DSX500 light microscope and a JEOL JSM7200F
scanning electron microscope. Additionally, the content of residual
austenite was analysed using a PANalytical Empyrean X-ray diffractometer and the EBSD method. In the course of the research,
it was found that the cracking dynamics of R420M steel with the
structure of degenerate upper bainite and granular bainite as a result of cyclic loading depends on the range of the set strain, plastic
or elastic, but the crack pattern is similar.

9

200

10

50

11

10

Słowa kluczowe: stal R420M, pęknięcia zmęczeniowe, cykliczne
odkształcenia (ściskanie-rozciąganie), Gleeble 3800, bainit, struktura
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Tabela 3. Plan zrealizowanych badań na próbkach z dłuższą częścią
pomiarową
Table 3. Plan of tests carried out on samples with a longer measuring
part
Odkształcenie

Keywords: R420M steel, fatigue cracks, cyclic strains (compressiontension), Gleeble 3800, bainite, structure

Wprowadzenie
Zwiększenie masy wagonów oraz prędkości lokomotyw
skutkuje zintensyfikowaniem mechanizmów zużycia szyn
kolejowych. W efekcie, występowanie na szlakach kolejowych odcinków ze zużytymi szynami prowadzi do ograniczeń prędkości jazdy pociągów lub w skrajnych przypadkach do całkowitego wstrzymania ruchu. Z tego względu
materiały stosowane na szyny muszą charakteryzować się
wymaganymi charakterystykami mechanicznymi, zapewniającymi wysoką trwałość eksploatacyjną. Dla poprawnego doboru materiałów na szyny niezbędne jest poznanie
oraz zrozumienie mechanizmów ich zużycia. W związku
z tym, celem pracy było przeprowadzenie badań rozwo-

Oznaczenie

Liczba cykli

23

8 500

24

4 250

25

1 500

26

100

27

14 000

30

7 000

Posuw
[mm]

.
ε1
[s-1]

±0,5

0,01

±0,3

0,01

Badanie twardości wykonano za pomocą mikrotwardościomierza FUTURE-TECH FM-700 według normy PN-EN
ISO 6507-1. Dodatkowo sporządzono profile twardości
(HV0,01) od powierzchni przełomu do materiału rodzimego. Pomiary zawartości austenitu resztkowego w próbkach
po testach wykonano na zgładach wykonanych na przekrojach poprzecznych z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean firmy PANalytical. Do charakterystyki mikrostruktury na przekrojach poprzecznych oraz

Tabela 1. Skład chemiczny stali R420M, [% mas.]
Table 1. Chemical composition of R420M steel, [wt %]

52

C

Mn

Si

P

S

Mo

Ni

Cr

Ti

B

Al

N

Fe

0,270

1,490

0,940

0,008

0,002

0,144

0,264

1,510

0,005

0,001

0,004

0,005

balans

Journal of Metallic Materials 2021, 73 (1), p. 32–57

wzdłużnych wykorzystano mikroskop świetlny DSX500 firmy OLYMPUS. Skaningowy mikroskop elektronowy JEOL
JSM7200F, wyposażony w działo z emisją polową Schottky’ego oraz detektor EBSD (dyfrakcji elektronów wstecznie
rozproszonych), posłużył do badań mikrostruktury oraz
analizy fazowej materiałów po testach.

Wyniki badań i ich analiza
Przeprowadzone badania z wykorzystaniem mikroskopu
świetlnego oraz elektronowego mikroskopu skaningowego
wykazały, że stal R420M posiada strukturę zdegenerowanego bainitu górnego i bainitu ziarnistego. Analiza EBSD
oraz XRD, w celu określenia udziału austenitu szczątkowego w badanych próbkach wykazała spadek jego zawartości
wraz ze zwiększeniem liczby cykli zastosowanych w teście.
Dla grupy próbek odkształcanych plastycznie, z odkształceniem 0,01, odnotowano największy spadek zawartości
austenitu, przy jednocześnie najmniejszej liczbie cykli potrzebnych do utraty spójności przez materiał. Przejście do
zakresu sprężystego odkształcania próbek, zarówno przy
posuwie próbki ±0,5 mm jak i ±0,3 mm, znacząco podnosi liczbę cykli, które nie powodują uszkodzenia materiału
w porównaniu do testów z odkształceniem plastycznym.
Testowane próbki nie uległy uszkodzeniu wytrzymując
8500 oraz 14000 cykli, odpowiednio przy posuwie ±0,5 mm

i ±0,3 mm, podczas gdy w trakcie odkształcania plastycznego próbka ulegała zerwaniu już przy 127 cyklach przy odkształceniu 0,01. Badania twardości HV0,1 dla próbek po
testach nie wskazują jednoznacznie na wzrost lub spadek
twardości w zależności od liczby cykli, bądź rodzaju i stopnia odkształcenia. Jednakże wykonane profile twardości
HV0,01 na przekrojach wzdłużnych próbek zerwanych
pokazują, że w przypadku próbek odkształcanych plastycznie przy wartości 0,1 następuje wzrost twardości przy powierzchni oraz 5 mm od przełomu (Rys. 1).
Analiza EBSD w obszarach przełomów na przekrojach
wzdłużnych wykazała spadek zawartości austenitu szczątkowego poniżej 2% dla wszystkich próbek, które uległy
zerwaniu. Dodatkowo obrazy rozkładu austenitu w tych
obszarach wskazują na jeszcze mniejszy jego udział w obszarach bezpośrednio przy przełomie, co można zaobserwować na rys. 2.
Analiza fraktograficzna wskazuje na występowanie przełomu zmęczeniowego we wszystkich próbkach zerwanych
podczas wykonywanych testów. Obserwacje wykonane
z wykorzystaniem elektronowego mikroskopu skaningowego wskazują, że newralgicznymi mikroobszarami inicjującymi pęknięcie były granice ziarn ferrytu bainitycznego
oraz twardego martenzytu, który jest obecny w materiale
wyjściowym oraz powstał wskutek indukowanej odkształceniem przemiany austenitu szczątkowego.

Rys. 1. Rozkład twardości od przełomu dla próbek po odkształceniu plastycznym 0,01
Fig. 1. Hardness distribution from fracture for samples after plastic strain of 0.01

Rys. 2. Wyniki badań EBSD próbki 6 zerwanej w teście po 174 cyklach prowadzonych z odkształceniem plastycznym 0,01. Badanie na przekroju poprzecznym w obszarze zerwania, przedstawiające od lewej: legenda IPF, orientacja krystalograficzna IPF, mapa rozkładu austenitu
szczątkowego (kolor czarny), obraz PRIAS bottom detector, w celu ujawnienia miejsc pęknięć
Fig. 2. EBSD test results for sample 6 broken after 174 cycles with a plastic strain of 0.01. Cross-section test in the fracture area, from left to
right: IPF legend, IPF crystallographic orientation, distribution map of residual austenite (black), PRIAS bottom detector image, to reveal
fracture locations
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Dynamika pękania stali R420M o strukturze zdegenerowanego bainitu górnego oraz bainitu ziarnistego wskutek
cyklicznego obciążenia zależna jest od zakresu zadanego
odkształcenia plastycznego lub sprężystego, lecz przebieg
pęknięcia zachodzi podobnie. W pierwszym etapie energia odkształcenia pochłaniana jest za sprawą indukowanej
odkształceniem przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt, w wyniku czego lokalny udział austenitu szczątkowego drastycznie spada. W konsekwencji na granicy ziarn
ferrytu bainitycznego oraz martenzytu następuje wzrost
naprężenia. Po przekroczeniu wartości krytycznej na granicy rozdziału tych faz powstaje mikropęknięcie, którego
propagacja postępuje prostopadle do listwy ferrytu bainitycznego do kolejnego mikropęknięcia na granicy rozdziału kolejnej pary martenzytu oraz ferrytu bainitycznego.

Wnioski
• Stal R420M posiada strukturę zdegenerowanego bainitu górnego i bainitu ziarnistego, z udziałem austenitu
szczątkowego.
• Wraz ze zwiększeniem liczby cykli zastosowanych w teście stwierdzono spadek udziału austenitu szczątkowego
w badanych próbkach.
• Dla grupy próbek odkształcanych plastycznie z odkształceniem 0,01, odnotowano największy spadek zawartości
austenitu, przy jednocześnie najmniejszej liczbie cykli
potrzebnych do utraty spójności przez materiał.
• Newralgicznymi mikroobszarami inicjującymi pęknięcie są granice ziarn ferrytu bainitycznego oraz twardego
martenzytu.
• Energia odkształcenia powoduje przemianę austenitu
szczątkowego w martenzyt, wskutek czego na granicy ziarn ferrytu bainitycznego i martenzytu następuje
wzrost naprężenia, które po przekroczeniu wartości krytycznej powoduje mikropęknięcie.

Wacław Wittchen, Mariusz Borecki

PRZEGLĄD BADAŃ TERMOWIZYJNYCH
WYKONANYCH W LATACH 1999–2020
Przeanalizowano wykonane przez IMŻ i Łukasiewicz – IMŻ
w latach 1999–2020 prace badawcze i ekspertyzy obejmujące badania termowizyjne. Przedstawiono również charakterystykę posiadanego sprzętu badawczego i oprogramowania komputerowego
oraz potrzeby jego unowocześnienia. Wskazano główne kierunki
wykorzystania termowizji, przykładowe aplikacje wykonywanych
badań oraz propozycje komercjalizacji badań.
Słowa kluczowe: termowizja, termografia, podczerwień, badania
nieniszczące, procesy symulacji

REVIEW OF THERMOVISION TESTS CARRIED OUT
IN 1999–2020
The article analyses research and expert opinions, including
thermal imaging studies, carried out by IMŻ and Łukasiewicz IMŻ in 1999–2020. It also presents the characteristics of the existing research equipment and computer software, and the need for its
modernisation. The article indicates the main directions of the use
of thermovision, examples of research applications and proposals
for commercialisation of research.
Keywords: thermal images, thermography, infra-red, non-destructive testing, simulation processes

Wprowadzenie
Celem pracy było zewidencjonowanie wykonywanych
badań termowizyjnych w latach 1999–2020, ocena użyteczności pomiarów termowizyjnych w poszczególnych
zastosowaniach, jak również przedstawienie perspektyw
dalszego wykorzystania posiadanego sprzętu i oprogramowywania komputerowego pod kątem opracowania kompleksowej oferty na komercyjne usługi badawcze.
Temperatura jest jednym z podstawowych parametrów
procesów technologicznych stosowanych w przemyśle,
a warunki cieplne w trakcie wytwarzania mają istotny
wpływ na cechy użytkowe wielu wyrobów. Klasyczne przyrządy do pomiaru temperatury, takie jak: termometry stykowe, termoelementy czy pirometry dają jedynie punktowy pomiar temperatury, który nie zawsze jest wystarczający, zwłaszcza w warunkach nieustalonej wymiany ciepła.
W wielu przypadkach konieczne są informacje o rozkładzie temperatury wzdłuż określonej linii lub na całej powierzchni badanego obiektu. Możliwości takie stwarza metoda termowizji, która jest oparta na obserwacji i zapisie
promieniowania podczerwonego wysyłanego przez każde
ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne.

Zakres badań i ekspertyz z wykorzystaniem
termowizji
Na wyposażeniu Łukasiewicz – IMŻ znajduje się następująca aparatura badawcza oraz oprogramowanie komputerowe do badań termowizyjnych:
– dwie bolometryczne kamery termowizyjne: Therma
CAM PM 595 i FLIR SC 660,
– urządzenia wspomagające: pirometr, sondy zanurzeniowe do pomiaru temperatury, higrometr, anemometr, dalmierz,
– oprogramowanie komputerowe do analizy obrazów termalnych, komunikacji kamery z komputerem oraz do
tworzenia raportów z badań termowizyjnych.
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Badania termowizyjne były wykonywane przez Łukasiewicz – IMŻ niemal we wszystkich hutach w Polsce, jak również poza branżą hutniczą w sektorach przetwórstwa metali i budowy maszyn, w budownictwie, a także w medycynie.
W sektorze hutnictwa badania termowizyjne wykonywano i nadal się wykonuje we wszystkich etapach produkcji
stali, począwszy od przygotowania wsadu aż do gotowego
wyrobu, jak również dla potrzeb diagnostyki urządzeń produkcyjnych. Badania te wykonywane są zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym.
Zakres badań wykonywanych przez Łukasiewicz – IMŻ
z wykorzystaniem kamery termowizyjnej w hutnictwie
obejmuje monitoring:
– procesu spiekania
– wybranych urządzeń wielkiego pieca
– mieszalnika ciekłej surówki
– kadzi torpedo
– baterii koksowniczych
– pieców metalurgicznych
– wyłożeń ogniotrwałych
– kadzi odlewniczych
– kadzi pośrednich
– wylewów zanurzeniowych
– żużla podczas spustu stali z pieca hutniczego
– procesu stygnięcia wlewnic po zalaniu ciekłym metalem
– procesu COS
– stygnących wlewków COS
– roztapianych zasypek dodawanych do krystalizatora
– procesów walcowania i kucia
– procesów stygnięcia wyrobów po obróbce plastycznej
– pieców grzewczych
– parametrów żużla z wykorzystaniem spektrometrii
w podczerwieni.

Przykładowe zastosowania termowizji i ich analiza

Rys. 2. Wykrywanie zanieczyszczeń w przewodach rurowych odprowadzających gazy przemysłowe. Osadzające się pyły widać w postaci
ciemnych plam
Fig. 2. Detection of contamination in industrial gas discharge pipes.
Deposited dust visible as dark spots

Detekcja żużla w stali wypływającej z otworu
spustowego (Rys. 3)
Dzięki różnym charakterystykom promieniowania ciekłej stali i żużla można zaobserwować pojawienie się żużla
w otworze spustowym poprzez zmianę kolorów. Stosując
metodę termowizyjną obserwujemy wyraźny kontrast pomiędzy ciekłą stalą a żużlem, co widać na rys. 3a,b.
Walcowanie blach grubych (Rys. 4).

Poniżej przedstawiono przykłady badań termowizyjnych, obejmujące monitoring urządzeń oraz procesów
technologicznych.

Monitoring powierzchni walcowanej blachy pozwala na
uchwycenie różnicy temperatur na szerokości i przekroju
pasma, co jest szczególnie ważne przy wymaganiu utrzymania temperatury w ściśle zadanym, wąskim zakresie.

Proces nagrzewania pieca szybowego (Rys. 1)
oraz przepływu gazów hutniczych (Rys. 2)

Proces stygnięcia odkuwek na składzie (Rys. 5)

a)

b)

Rys. 1. Fragment pieca szybowego (żeliwiaka); początek obserwacji: godzina 8:13, temp. maksymalna w zadanym obszarze 54°C (a); dalsza
faza obserwacji: 10:04, temp. maksymalna w zadanym obszarze 130°C (b)
Fig. 1. Section of shaft furnace (cupola); beginning of observation: 8:13, maximum temp. in the set area 54°C (a); further observation phase:
10:04, maximum temp. in the set area 130°C (b)

55

Journal of Metallic Materials 2021, 73 (1), p. 32–57
a)

b)

Rys. 3. Detekcja żużla: a) pojawienie się niewielkich ilości żużla w stali wypływającej z otworu spustowego, b) wypływ żużla z otworu spustowego
Fig. 3. Slag detection: a) appearance of small amounts of slag in steel flowing from outlet, b) slag outflow from outlet

a)

b)

Rys. 4. Monitoring termowizyjny procesu walcowania blach grubych (a), rozkład temperatury w zadanym profilu liniowym w trakcie procesu
walcowania (b)
Fig. 4. Thermal imaging monitoring of thick plate rolling process (a), temperature distribution in the set linear profile during the rolling
process (b)

346,8°C

200°C

25,1°C

SP1: 341,9oC
SP2: 318,8oC
SP3: 323,9oC

SP4: 283,0oC
SP5: 310,1oC
SP6: 278,8oC

Rys. 5. Monitoring stygnięcia odkuwek przekazanych na skład
Fig. 5. Monitoring of cooling down of forgings transferred to storage
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Rys. 6. Zobrazowanie instalacji ogrzewania podłogowego
Fig. 6. Presentation of underfloor heating system

Journal of Metallic Materials 2021, 73 (1), p. 32–57

Identyfikacja i monitorowanie pracy instalacji
ogrzewania podłogowego (Rys. 6)
Obrazy termowizyjne umożliwiają identyfikację ułożenia przewodów instalacji cieplnej, umieszczonych pod
warstwą betonu lub innych materiałów, co jest bardzo użyteczne w przypadku konieczności dokonania nawierceń,
podczas prac remontowych.
W świetle przeprowadzonej analizy opracowań archiwalnych, których przykłady przedstawiono powyżej, należy
stwierdzić, że oferta badawcza z wykorzystaniem metody termowizyjnej, w pierwszej kolejności powinna kłaść
nacisk na pomiary i analizy, mające na celu określenie
względnej różnicy temperatury pomiędzy poszczególnymi
obszarami na powierzchni obiektu (mapa termiczna), dynamiki zmian tego rozkładu oraz badań mających na celu
identyfikację zmiany parametrów promiennych badanego
obiektu (spektroskopia w podczerwieni). W tego typu badaniach termowizja jest praktycznie niezastąpiona. W przypadku wymogu pomiarów temperatury bezwzględnej z wysoką precyzją należy się wspomagać dodatkowymi pomiarami wykonywanymi za pomocą mierników stykowych.

Podsumowanie i wnioski
W pracy przeanalizowano przykładowe aplikacje oraz
perspektywy dalszego wykorzystania sprzętu termowizyjnego, a także jego rozbudowy wraz z oprogramowaniem.
Wskazano również najbardziej obiecujące propozycje komercjalizacji badań termowizyjnych.
W wyniku realizacji pracy uznano, że oferta badawcza
powinna być skoncentrowana na zadaniach, w których
termowizja jako metoda pomiaru temperatury jest bezkon-

kurencyjna. Użyteczność termowizji w tego typu pracach
może być zdecydowanie wyższa, niż w przypadku klasycznego pomiaru temperatury wybranych punktów obiektu.
Jako priorytetowe należy wskazać pomiary termowizyjne mające na celu:
– pomiary rozkładu temperatury celem monitoringu urządzeń,
– pomiary rozkładu i dynamiki zamian temperatury na potrzeby optymalizacji technologii i opracowywania modeli bilansu energetycznego procesów i urządzeń,
– rejestrację zmiany parametrów promiennych obiektu
pod kątem spektrometrii w podczerwienie lub specjalistycznych zastosowań ( jak np. detekcja żużla).
W kontekście ostatniego obszaru zastosowań wskazano
na celowość wzbogacenia posiadanego sprzętu o kamerę
chłodzoną oraz na bliską podczerwień tzw. kamerę NIR.
Powyższy zakres badań może być realizowany w ramach projektów badawczych oraz ekspertyz zlecanych
bezpośrednio przez przemysł, mających za zadanie optymalizację technologii produkcji żelaza i stali pod kątem
ograniczenia zużycia energii oraz modernizacji wybranych
aspektów procesu produkcyjnego (wykrywanie zagrożeń,
detekcja żużla, szacowanie zawartości wybranych składników żużla itp).
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