Journal of Metallic Materials 2021, 73 (4), p. 15–45

Research projects funded from the Institute’s own funds completed in 2021
Projekty badawcze finansowane ze środków własnych Instytutu realizowane w 2021 roku
Mariusz Borecki, Piotr Różański, Janusz Stecko
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

OPRACOWANIE OPROGRAMOWANIA
DO BILANSOWANIA MASY I ENERGII
NOWOCZESNEGO ŁUKOWEGO PIECA
ELEKTRYCZNEGO
Celem pracy było opracowanie uniwersalnego algorytmu obliczeniowego do bilansowania masy i energii w nowoczesnym
elektrycznym piecu stalowniczym typu EAF (Electric Arc Furnace). Zakres pracy obejmował identyfikację źródeł ciepła w piecu i dróg jego ucieczki z pieca, a także strumieni materiałów
wprowadzanych i wyprowadzanych z pieca. Ponadto zebrano
dane termofizyczne, a zwłaszcza entalpie reakcji zachodzących
w piecu podczas nagrzewania i topienia poszczególnych związków chemicznych. Część danych zweryfikowano za pomocą
analizy termicznej w odniesieniu do rzeczywistych materiałów
stosowanych aktualnie w procesie stalowniczym. Na tej podstawie opracowano elastyczny algorytm, pozwalający obliczać
bilans masy i energii dla pieca EAF, który w prosty sposób można adaptować do konfiguracji i wyposażenia dowolnego pieca
stalowniczego.
Słowa kluczowe: oprogramowanie, piec EAF, bilans masy
i energii
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR MASS AND ENERGY
BALANCING OF MODERN ELECTRIC ARC FURNACE
The main purpose of the study was to develop a universal
computational algorithm for balancing mass and energy in
a modern steel EAF (electric arc furnace). The scope of the study
included the identification of heat sources in the furnace and its
escape routes from the furnace, as well as mass streams of materials entering and leaving the furnace. In addition, thermophysical data were collected, especially the enthalpy of reactions
taking place in the furnace and heating and melting enthalpy
of individual chemical compounds. Part of the data was verified
using thermal analysis in relation to actual materials currently
used in the steelmaking process. On this basis, a flexible algorithm was developed to calculate the mass and energy balance
of the process taking place in the EAF furnace, which can be
easily adapted to the specific setup and equipment of any steel
furnace.
Keywords: software, electric arc furnace EAF, mass and energy
balance

Wprowadzenie
Głównym celem pracy było opracowanie uniwersalnego, ramowego algorytmu obliczeniowego, przeznaczonego do obliczeń bilansowych masy i energii
nowoczesnego elektrycznego pieca stalowniczego
typu EAF (Electric Arc Furnace).
Piece EAF, w różnych wariantach, dominują obecnie w polskich i światowych stalowniach. W Polsce
jedynie Stalownia w Dąbrowie Górniczej wytwarza
stal w procesie konwertorowym – BOF. Konstrukcja
oraz wyposażenie pieców EAF, pracujących w krajowych stalowniach, różnią się w wielu szczegółach,

a co ważniejsze ewoluują wraz z kolejnymi remontami lub modernizacjami, zgodnie z rozwijającymi się
w świecie technologiami. Powoduje to konieczność
modyfikacji technologii i zasad zestawiania wsadu
stosownie do wprowadzanych modernizacji.
Mimo szeregu różnic piece EAF pracujące w polskich stalowniach mają wiele wspólnych cech oraz
pracują na podobnych materiałach wsadowych. Pozwala to na opisane ich bilansów masy i energii za
pomocą ogólnego modelu pod warunkiem zastosowania odpowiednio elastycznej konstrukcji. Taki
model może być później stosunkowo szybko implementowany do rzeczywistych warunków konkretnej
technologii w danej stalowni, co może być przydatne
przy realizacji projektów badawczych.
Zakres pracy i metodyka badań
Opracowanie ogólnego, uniwersalnego modelu
procesu EAF, nie bazującego na konkretnej jednostce, wymaga zastosowania pewnych założeń. Model
taki z zasady powinien uwzględniać różne współcześnie stosowane technologie. Można to zrealizować
poprzez włączane do modelu moduły obliczeniowe
korygujące bilans. Ponadto, w modelu takim, konieczne jest zastosowanie współczynników korekcyjnych, pozwalających dostosować model do efektywności energetycznej oraz uzysków materiałowych,
osiąganych w poszczególnych piecach, gdyż zwykle
są to indywidualne cechy pieca i stosowanej technologii.
Elastyczność modelu pod względem implementacji można zrealizować poprzez logiczne przełączniki stanu w kodzie wykonawczym odpowiadające za
włączenie bądź dezaktywację danego rozwiązania
technologicznego w trakcie wytopu. Przy stosowaniu współczynników o wartości „0” lub „1” procesy
neutralne dla bilansu można identyfikować poprzez
wartość 0.
Współczesne piece mają zwykle rozbudowane tzw.
pakiety chemiczne. W zależności od wielkości i nowoczesności mogą one różnić się układem i liczbą
dysz, palników, rodzajów paliw itp. Również efektywności energetyczne i masowe (uzyski) będą zależały
od szeregu czynników techniczno-eksploatacyjnych.
Te parametry często koryguje się właśnie za pomocą odpowiednich współczynników. Biorąc pod uwagę szybkość zmian zachodzących w technologiach
hutniczych w związku z transformacją wodorową to
podejście wydaje się najwłaściwsze. Wszelkie niekonwencjonalne źródła ciepła powinno się uwzględnić
jedynie w formie opcjonalnie wprowadzanego strumienia energii, którego wielkość będzie określana za
pomocą algorytmu opracowanego dla dedykowanego
zastosowania (fizyko-chemicznego lub empirycznostatystycznego).
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Możliwe jest natomiast, na pewnym stopniu ogólności, określenie parametrów wybranych materiałów wsadowych wpływających na bilans masy i energii. Znane są oczywiście entalpie poszczególnych
reakcji chemicznych, przemian fazowych lub zmian
stanu skupienia, ale dotyczą one czystych chemicznie substancji. W ramach pracy wykonano badania
wybranych materiałów wsadowych celem sprawdzenia, jaki błąd w danych wejściowych może wnosić
przyjmowanie właściwości termofizycznych dla materiałów w czystej postaci.
W związku z powyższym w ramach pracy wykonano badania szeregu materiałów wprowadzanych
do pieca pod kątem określenia rzeczywistej entalpii
najważniejszych reakcji chemicznych, zachodzących
w konkretnych materiałach pozyskanych z jednej
z krajowych hut. Badania wykonano za pomocą analizatora termicznego firmy NETZSH. Wykonano analizę DG, DSC oraz analizę ważniejszych gazów celem
identyfikacji reakcji.
Wyniki badań
W ramach pracy zebrano, przeliczono i zestawiono dane termochemiczne niezbędne do bilansu
energii. Są to zarówno entalpie tworzenia poszczególnych związków, jak i podgrzewania pierwiastków
lub związków chemicznych od temperatury otoczenia (zwykle 298 K) do temperatury końcowej procesu
metalurgicznego, jaki uzyskuje dany składnik. Najczęściej w materiałach źródłowych spotyka się dane
w jednostkach kJ/mol lub w starszych kcal/mol.
W przypadku entalpii tworzenia poszczególnych
związków chemicznych jest ona zwykle odnoszona
do masy 1 mola produktu reakcji. Z wykonanego
przeglądu literatury wynika, że twórcy modeli chętniej posługują się wskaźnikami informującymi, ile
energii przypada na kilogram masy danego związku
chemicznego, co w oczywisty sposób ułatwia obliczenie, gdyż w praktyce przemysłowej obowiązuje
posługiwanie się masą wyrażoną w tonach lub kg,
a nie w molach. W związku z powyższym zebrano
i przeliczono wartości entalpii tworzenia i podgrzania w ujęciu ułatwiającym implementację w modelu
i weryfikację prawidłowości danych poprzez możliwość porównania różnych źródeł operujących różnymi jednostkami.
Budując algorytm bilansu masy i energii, nawet
przy ogólnikowym podejściu do fakultatywnego
wyposażenia pieca, natrafia się na trudne do oszacowania strumienie masy i energii w procesie EAF.
W zależności od wyposażenia pieca i jego budowy
oraz stosowanych technologii wytapiania stali bilans energii i masy będzie nieco inny pod względem
udziału jego poszczególnych składowych oraz efektywności poszczególnych procesów cząstkowych.
Szczególnie w przypadku bilansu energetycznego
wpływ ma wiele czynników, które można ujmować
w modelu w różny sposób. Proces chodzenia pieca można rozpatrywać z różną szczegółowością [1].
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W przypadku pieca łukowego bardzo istotnym elementem jest efektywność wykorzystania łuku pieca.
Zależy ona jednak nie tyle od konstrukcji pieca, ale
od sposobu prowadzenia procesu, czyli głównie spienienia żużla [2]. Teoretyczna wielkość zużycia energii
potrzebnej do roztopienia 1 tony stali wynosi od 340
do 370 kWh w zależności od składu stali. W praktyce
wartość ta mieści się w zakresie 400÷900 kWh/t dla
pieców bez wspomagania chemicznego [3]. Wynika
z tego, że bilans fizykochemiczny jest tylko punktem
wyjścia do opracowania bilansu technologicznego [4]
dla konkretnego pieca. Również niektóre strumienie
masy, jak pyły czy gazy wylotowe są jedynie szacowane z większą lub mniejszą precyzją.
Punktem wyjścia do budowy bilansu pieca stalowniczego typu EAF jest bilans masy, bazujący na masie
wprowadzanych do pieca materiałów, ich uzyskach
i masie wyprowadzanych produktów, które podlegają
kontroli z wytopu na wytop lub zbiorczo na większą,
ale znaną populację wytopów (np. pyły). W tym celu
opracowano, z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, program obliczający bilans masy składników metalicznych przy zadanych uzyskach.
W następnym etapie tworzenia modelu opracowano, również z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, algorytm bilansu energetycznego bazujący
na dostępnych w literaturze danych termofizycznych
oraz technologicznych. Udział poszczególnych strumieni energii (chłodzenie pieca, promieniowanie
łuku i stali przez okna wsadowe, ciepło fizyczne pyłów i gazów wylotowych itp.) określono na podstawie
najczęściej spotykanych w literaturze wartości [1–3].
Uzupełnieniem wykonanych prac były badania
w zakresie analizy termicznej DSC wybranych materiałów żużlotwórczych. Przykładowe wyniki przedstawiono na rys. 1. W wyniku przeprowadzonych
badań stwierdzono, że stosowanie w modelu danych
termofizycznych dla czystych substancji, dostępnych
w literaturze, może generować błędy w obliczeniach
bilansowych. Przykładowo, dla rozkładu czystego
węglanu wapnia (kamienia wapiennego) entalpia
wynosi 1789 kJ/kg, natomiast z analizy termicznej
wynika, że rozkład kamienia wapiennego stosowanego w warunkach przemysłowych w jednej z hut
wynosi 1162 kJ/kg, przy czym występuje niewielka
dodatkowa reakcja egzotermiczna związana zapewne
z zanieczyszczeniem badanego materiału (Rys. 1b).
To, że występuje różnica między wartością literaturową i rzeczywistą nie powinno dziwić, gdyż kopaliny przeważnie są w jakimś stopniu zanieczyszczane
domieszkami. Jednakże różnica jest na tyle duża, że
w przypadku stosowania większej ilości tego surowca, należy skorygować dane wejściowe do modelu.
Z wykonanych badań wynika, że zwłaszcza w przepadku materiałów o większym udziale we wsadzie
warto robić dodatkowe badania fizyko-chemiczne,
jeżeli istotna jest duża dokładność modelu.
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a)

b)

Rys. 1. Przykładowe wyniki analizy termicznej wybranych surowców żużlotwórczych stosowanych w jednej z polskich hut; a) wapno
palone, b) kamień wapienny
FIg. 1. Examples of results of thermal analysis of selected slag-forming raw materials used in a Polish steel mill; a) quicklime,
b) limestone
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c)

d)

Rys. 1 cd. Przykładowe wyniki analizy termicznej wybranych surowców żużlotwórczych stosowanych w jednej z polskich hut;
c) dolomit surow, d) boksyt kalcynowany
FIg. 1 cont. Examples of results of thermal analysis of selected slag-forming raw materials used in a Polish steel mill; c) raw dolomite,
d) calcined bauxite
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Podsumowanie
W ramach pracy opracowano oprogramowanie,
wykonane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
Excel, do bilansowania masy i energii w procesie wytapiania stali w piecu typu EAF. Dodatkowo zebrano
i zestandaryzowano dane termofizyczne dla istotnych
materiałów. Wybrane materiały żużlotwórcze poddano badaniom z wykorzystaniem analizy termicznej
DSC, aby zweryfikować rzeczywiste entalpie reakcji
zachodzących w tych surowcach.
Opracowany w ramach pracy algorytm bilansu
masy i energii oraz zebrane dane można stosunkowo
szybko implementować do konkretnych warunków
poszczególnych stalowni w ramach projektów, mających na celu optymalizację techniczno-ekonomiczną
procesu wytapiania stali.

RESIDUAL STRESS TESTS IN INDUSTRIAL PRODUCTS
WITH THE USE OF A MODERN PORTABLE X-RAY
STRESS ANALYSER
The aim of the study was to develop a testing methodology
for measuring residual stresses in industrial products such as
plates and bars. The scope of the tests included stress measurement using a Pulstec µ-360s X-ray analyser (cos(α) method) and
the Barkhausen method with a device constructed by NNT, as
well as microstructure tests using a Jeol JSM-7200F scanning
electron microscope. The testing methodology for measuring
residual stresses using the cos(α) method with the use of the
µ-360s X-ray analyser was developed. For selected samples,
a comparative assessment of the results obtained during the
stress measurement was carried out using two methods: cos(α)
and the Barkhausen effect.
Keywords: residual stresses, measurement methodology,
µ-360s X-ray analyser, cos(α) method, Barkhausen method

Wprowadzenie
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BADANIA NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH
W WYROBACH PRZEMYSŁOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNEGO
RENTGENOWSKIEGO PRZENOŚNEGO
ANALIZATORA NAPRĘŻEŃ
Celem pracy było opracowanie metodyki badawczej pomiaru naprężeń własnych w wyrobach przemysłowych takich jak
blachy oraz pręty. Zakres badań obejmował pomiary naprężeń
za pomocą rentgenowskiego analizatora µ-360s firmy Pulstec
(metoda cos(α)) oraz metodą Barkhausena z wykorzystaniem
urządzenia skonstruowanego przez firmę NNT, a także badania mikrostrukturalne za pomocą skaningowego mikroskopu
elektronowego JSM-7200F firmy Jeol. Opracowano metodykę
badawczą pomiaru naprężeń własnych metodą cos(α) za pomocą rentgenowskiego analizatora µ-360s. Dla wybranych próbek przeprowadzono ocenę porównawczą wyników uzyskanych
podczas pomiarów naprężeń dwoma metodami: cos(α) oraz
z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena.
Słowa kluczowe: naprężenia własne, metodyka pomiaru, rentgenowski analizator µ-360s, metoda cos(α), metoda Barkhausena

Właściwości użytkowe materiałów stosowanych
do wytwarzania elementów konstrukcyjnych silnie
zależą od stanu naprężeń własnych, które są generowane w procesach obróbki cieplno-plastycznej oraz
obróbki mechanicznej, mającej na celu nadanie końcowych wymiarów tych elementów. Do właściwości
tych, przede wszystkim, zalicza się wytrzymałość
zmęczeniową, stabilność wymiarową, odporność
na korozję oraz odporność na kruche pękanie. Z tego
powodu, analiza wpływu stanów naprężenia na właściwości użytkowe jest jednym z kluczowych zagadnień procesu projektowania elementów konstrukcyjnych, w celu oceny ich wpływu na zachowanie się
tychże elementów w warunkach polowych [1–4]. Na
przykład, naprężenia generowane w procesie spawania powodują drastyczne obniżenie wytrzymałości
zmęczeniowej strefy złącza. W przypadku zmęczenia wysokocyklowego, wpływ naprężeń własnych
jest porównywalny do wpływu tzw. koncentratorów
naprężenia. Należy jednak pamiętać, że niekorzystny wpływ naprężeń na wytrzymałość zmęczeniową
występuje wtedy, gdy naprężenia te mają charakter
rozciągający. W przypadku naprężeń ściskających,
sytuacja może się odwrócić i mogą one powodować
wzrost wytrzymałości zmęczeniowej [1–6].
Stosowanie materiałów konstrukcyjnych o coraz
wyższych właściwościach wytrzymałościowych powoduje wzrost znaczenia pomiarów naprężeń własnych, jednak w przeciwieństwie do konwencjonalnych badań właściwości mechanicznych – na przykład wyznaczanych w statycznej próbie rozciągania
– wartości pomiarowe uzyskuje się pośrednio jako
wynik ich oddziaływania na różne wielkości fizyczne
[1–4].
W ostatnich latach zaobserwowano rosnące zainteresowanie zakładów przemysłowych badaniami stanu naprężeń w wyrobach stalowych, dającymi możliwość poprawy jakości procesów technologicznych
oraz produktów końcowych oraz prognozowania
okresu eksploatacji tych wyrobów. Aby sprostać tym
potrzebom Łukasiewicz – IMŻ zakupił w 2020 roku
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przenośny analizator do pomiaru naprężeń własnych
w wyrobach przemysłowych.
Celem niniejszej pracy było opracowanie metodyki
badawczej pomiaru naprężeń własnych w wyrobach
przemysłowych, w postaci blach i prętów. Wykonano
ocenę porównawczą pomiarów naprężeń własnych
dwiema metodami: metodą cos(α) oraz metodą Barkhausena. Badania porównawcze zostały wykonane
przy udziale firmy Arcelor Mittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. oraz firmy NNT. W celu oceny
wpływu procesu technologicznego (prostowania) na
poziom naprężeń własnych wykonano badania mikrostruktury.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły wycinki blach stalowych w gat. H800LA i DP1000 oraz pręty o średnicy
Ø50 mm ze stali 20MnCr5, przed i po prostowaniu za
pomocą prostownicy rolkowej.
Zakres badań obejmował:
– pomiary naprężeń własnych za pomocą rentgenowskiego analizatora µ-360s firmy Pulstec,
– pomiary naprężeń metodą Barkhausena za pomocą urządzenia MEB2Cx skonstruowanego przez firmę NNT,
– badania mikrostruktury na przekrojach poprzecznych blach pobranych w kierunku walcowania
za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego JSM-7200F firmy JOEL.
Analizator do pomiarów naprężeń µ-X360s firmy
Pulstec jest wyposażony w płaski detektor o wysokiej czułości, umożliwiający wyznaczenie naprężeń
w jednym pomiarze. Wykorzystano lampę rentgenowską o anodzie chromowej (λ = 2,291 Å). Zastosowane parametry pomiarów były następujące: napięcie i prąd pracy 30 kV i 1 mA, długość fali Kα, rodzina
płaszczyzn {211} oraz kąt Bragga 2θ = 156,396°. Głębokość wnikania promieniowania rentgenowskiego wynosiła – w zależności od składu chemicznego
stopu – od 10 do 20 mikronów. Obliczenia naprężeń
własnych były wykonywane z wykorzystaniem metody cos (α), w której stosowany jest stały kąt padania
promieni rentgenowskich na powierzchnię próbki.
Powstałe podczas pomiaru ugięte promienie rentgenowskie w zakresie 360° wokół wiązki były rejestrowane za pomocą dwumiarowego detektora w 125
punktach, tworzącego obraz pierścienia Debye’a –
Scherrera. Analizator Pulstec ustawiono pod kątem
ψ0 35°, odległość od próbki wynosiła 51 mm, a czas
pomiaru 30 sekund. Zastosowano kolimator o średnicy 2 mm do blach oraz kolimator o średnicy 1 mm do
prętów. Pomiary wykonano w tych samych miejscach
na prętach oraz na obu powierzchniach blach przed
i po prostowaniu.
W urządzeniu MEB2Cx zastosowana została metoda oceny stanu naprężenia, polegająca na lokalnym
magnesowaniu materiału oraz interpretacji wywołanego w ten sposób efektu Barkhausena (EB). Natura EB pozwala na nieinwazyjny i szybki pomiar na20

prężenia oraz weryfikację skuteczności odprężania
cieplnego i mechanicznego w stalach. Głębokość badania wynosiła 0,5 mm, a średnica badanego obszaru
2 mm. Pomiary wykonano w tych samych miejscach,
co w przypadku pomiarów wykonanych przy użyciu
analizatora naprężeń µ-X360s firmy Pulstec.
Wyniki badań i dyskusja
Strukturę próbki ze stali H800LA stanowi drobnoziarnisty ferryt (Rys. 1a-c), natomiast próbki z blach
DP1000 (Rys. 1d-f) posiadają strukturę martenzytyczną. Nie stwierdzono wpływu procesu walcowania oraz prostowania na zmiany struktury zarówno
w strefach przypowierzchniowych, średnicy równoważnej oraz rozkładów ziarn i ich kształtu.
W ramach niniejszego opracowania przedstawiono
przykładowe wyniki pomiarów naprężeń własnych
uzyskane dla taśmy ze stali H800LA po prostowaniu na prostownicy rolkowej. Na blachę naniesiono
pięć pól pomiarowych o wymiarach 20 mm×20 mm
w płaszczyźnie równoległej do kierunku walcowania
(KW). W polach pomiarowych wykonano po 3 pomiary metodą cos(α) oraz 5 pomiarów metodą wykorzystującą efekt Barkhausena (EB), obliczono średnią
i odchylenie standardowe. Stwierdzono, że w górnej
powierzchni blachy występują naprężenia rozciągające, natomiast w dolnej ściskające. Średnia wartość
różnicy naprężeń resztkowych pomiędzy górną i dolną powierzchnią blachy po prostowaniu na prostownicy rolkowej w metodzie cos(α) wynosi 51,5 MPa,
natomiast dla metody wykorzystującej efekt Barkhausena 26,1 MPa (Tab. 1).
Dodatkowo na blasze H800LA wykonano badania
naprężeń własnych na różnych głębokościach: g =
40 mm, 80 mm, 120 mm, 190 mm, 220 mm oraz 300 mm.
Badania te przeprowadzono w jednym polu pomiarowym (D1.1.) na dolnej powierzchni blachy. Wyniki
przedstawiono w tabeli 2. Wraz ze zmianą głębokości
pomiaru zaobserwowano zmianę wartości naprężeń
własnych ze ściskających na rozciągające.
Pomiary naprężeń własnych metodą cos(α) jak
i metodą wykorzystującą efekt Barkhausena wykonano również na blachach ze stali DP1000 po walcowaniu na gorąco i prostowaniu na prostownicy rolkowej.
W polach pomiarowych wykonano po cztery pomiary, obliczono średnią i odchylenie standardowe. Na
podstawie wyników badań naprężeń obiema metodami, stwierdzono, że w górnej i dolnej powierzchni
blachy DP1000 5772859 występują naprężenia ściskające, natomiast w próbce DP1000 5772831 naprężenia
rozciągające. Wyniki uzyskane podczas badań oboma metodami porównano i zestawiono w tabeli 3.
Podsumowanie
Opracowano metodykę pomiaru naprężeń własnych w blachach i prętach przemysłowych. Pomiary
naprężeń szczątkowych wykonano dla blach H800LA
i DP1000 oraz dla prętów o średnicy Ø50 mm ze stali
20MnCr5 po walcowaniu na gorąco i po prostowaniu
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H800LA

DP1000
Obszar przy powierzchni górnej

a)

d)

Środek
b)

e)

Obszar przy powierzchni dolnej
c)

f)

Rys. 1. Struktura przy powierzchniach i środku blachy obserwowana w próbkach: a-c) H800LA, d-f) DP1000 po prostowaniu na prostownicy rolkowej, SEM
Fig.1. Structure at the surfaces and centre of the plate observed in samples: a-c) H800LA, d-f) DP1000 after straightening with a roller
straightener, SEM
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Tabela 1. Porównanie wyników naprężeń resztkowych [MPa] blachy H800LA uzyskanych metodą cos(α) i Barkhausena
Table 1. Comparison of results of residual stresses [MPa] of H800LA plate obtained using the cos(α) and Barkhausen methods
Górna powierzchnia
Punkt pomiarowy

Dolna powierzchnia

Metoda

Punkt pomiarowy

cos(α)

Barkhausena

G1.1

36,3

-1,4

G2.1

44,7

G3.1

52,3

G4.1

32,0

G5.1
Średnia

Metoda
cos(α)

Barkhausena

D1.1

-32,7

-28,4

9,8

D2.1

-15,0

-22,4

24,0

D3.1

26,7

-10,6

-2,2

D4.1

-3,7

-17,8

41,0

2,0

D5.1

-26,7

-19,2

41,3

6,4

Średnia

-10,3

-19,7

Wartość bezwzględna z różnicy pomiędzy górną a dolną powierzchnią blachy
cos(α)

Barkhausen

51,5

26,1

Tabela 2. Naprężenia resztkowe [MPa] w polu pomiarowym D1.1. na dolnej powierzchni blachy H800LA – metoda cos(α)
Table 2. Residual stresses [MPa] in measuring field D1.1. on the lower surface of the H800LA plate – cos(α) method
Głębokość trawienia

Punkt
pomiarowy

Na powierzchni

40 μm

80 μm

120 μm

190 μm

220 μm

300 μm

D 1.1

-33

7

61

74

48

41

72

Tabela 3. Porównanie wyników naprężeń resztkowych [MPa] w blachach DP1000 uzyskanych metodą cos(α) i Barkhausena (EB)
Table 3. Comparison of results of residual stresses (MPa) in DP1000 plates obtained using the cos(α) and Barkhausen (EB) methods
Powierzchnia

Górna powierzchnia

Metoda

cos(α)

Dolna powierzchnia

Barkhausen

cos(α)

Barkhausen

Oznaczenie blachy

DP1000
5772859

DP1000
5772831

DP1000
5772859

DP1000
5772831

DP1000
5772859

DP1000
5772831

DP1000
5772859

DP1000
5772831

Średnia

-37,8

19,7

-20,3

2,6

-49,3

31,1

132

-0,25

Wartość bezwzględna z różnicy pomiędzy górną a dolną powierzchnią blachy
cos(α)

Barkhausen

DP1000 5772859

DP1000 5772831

DP1000 5772859

DP1000 5772831

11,5

11,4

152

2,85

za pomocą prostownicy rolkowej. Blacha H800LA
posiada strukturę ferrytyczną, natomiast blacha
DP1000 – strukturę martenzytyczną. Nie stwierdzono
wpływu procesu prostowania na stan struktury w obszarach przypowierzchniowych i środku blach.
Dla wybranych próbek przeprowadzono ocenę porównawczą wyników pomiaru naprężeń dwoma metodami cos(α) i z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena.
W przypadku blachy H800LA stwierdzono, że istnieje
korelacja pomiędzy wynikami pomiarów naprężenia
wykonanych metodą rentgenowską i metodą efektu
Barkhausena na górnej i dolnej powierzchni blachy,
gdzie współczynnik korelacji r wynosi 0,93±0,04.
W przypadku blach ze stali DP1000 o strukturze
martenzytycznej stwierdzono znaczą rozbieżność
wyników pomiaru obu metodami. Średnia wartość
bezwzględna z różnicy naprężeń resztkowych pomiędzy górną i dolną powierzchnią blachy DP1000
5772859 wynosi 11,5 MPa dla metody cos(α) oraz
152 MPa metody Barkhausena, natomiast dla blachy
22

DP1000 5772831 11,4 MPa – metoda cos(α) i 2,85 MPa
– metoda Barkhausena.
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ODPORNOŚĆ NA PEŁZANIE NOWOCZESNEJ
STALI Thor 115
Głównym celem przeprowadzonych badań była analiza mikrostruktury oraz podstawowych właściwości mechanicznych
nowoczesnej stali martenzytycznej Thor 115. Wdrażanie nowych materiałów dla energetyki wymaga nie tylko zdobycia
wiedzy w zakresie stabilności mikrostruktury w wyniku długotrwałego oddziaływania temperatury i naprężenia ale także
opracowania technologii wykonywania elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem technologii spawania. Szczegółowa
analiza zmian mikrostruktury, właściwości mechanicznych
oraz zastosowanie metod ilościowej analizy obrazu mikrostruktury tych stali po długotrwałym oddziaływaniu podwyższonej
temperatury i naprężenia umożliwi opisanie i opracowanie
modeli zmian w procesie wydzieleniowym, które z kolei pozwolą oszacować ich stopień wyczerpania a więc czas dalszej
bezpiecznej eksploatacji elementów ciśnieniowych wykonanych
z tej stali.
Słowa kluczowe: pełzanie, mikrostruktura, Thor 115, wydzielenia
CREEP RESISTANCE OF MODERN Thor 115 STEEL
The main goal of the research was to analyse the microstructure and basic mechanical properties of modern Thor 115
martensitic steel. The implementation of new materials for the
power industry requires not only knowledge of the stability of
the microstructure as a result of long-term exposure to temperature and stress, but also the development of technology for the
fabrication of structural components using welding technology.
A detailed analysis of changes in the microstructure, mechanical properties and the use of quantitative methods of analysing
the image of the microstructure of these steels after long-term
exposure to increased temperature and stress will enable the
description and development of models of changes in the precipitation process, which, in turn, will allow to estimate their
exhaustion level, and thus the time of further safe operation of
pressure components made of this steel.
Keywords: creep, microstructure, Thor 115, precipitates

Wprowadzenie
Polska gospodarka w chwili obecnej jest w stanie
podejmowania strategicznych decyzji związanych
z kierunkami rozwoju elektroenergetyki. Wśród kilku uwarunkowań dokonywania koniecznej transformacji krajowej energetyki dwa są fundamentalne,
a mianowicie dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz spełnianie ekologicznych wymagań UE.
Osiągnięcie tego celu mają umożliwić wprowadzone
mechanizmy stymulujące nowe niskoemisyjne i bezemisyjne technologie energetyczne. Aktualny stan
polskiej energetyki jest i będzie oparty o tzw. miks
energetyczny, na który składa się głównie udział produkcji energii elektrycznej z bloków węglowych oraz
OZE, które w UE są priorytetową strategią. Uwarunkowania geograficzne i klimatyczne Polski nie stwarzają warunków do znaczącego podniesienia (powyżej 23%) realnej produkcji energii z OZE i tym samym

zapewnić bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto
okresowa efektywność tych źródeł, które często są
bardzo niestabilne produkcyjnie, wymaga zabezpieczenia stabilizującego przez produkcję energii z bloków węglowych, narażając je na bardzo niekorzystne
warunki eksploatacji w tzw. układzie regulacyjnym
z bardzo częstymi odstawieniami i uruchomieniami.
Powyższe czynniki spowodowały, że w Polsce opracowano strategię rozwoju sektora paliwowo-energetycznego, która wyznacza ramy transformacji energetycznej do 2040 r. Energetyka krajowa, pomimo coraz bardziej zaostrzanych przez Unię Europejską kryteriów ekologicznych, na długie lata będzie jednak
oparta o spalanie węgla brunatnego i kamiennego
ze stopniowym ograniczaniem ich udziału. PEP2040
zakłada, że udział produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paliw kopalnych zmniejszy się z obecnych 76% do około 56% w roku 2030. Pokazuje to, że
energetyka wysokotemperaturowa przez co najmniej
kolejne 20 lat, pozostanie głównym źródłem energii
w Polsce. Powyższe dane wskazują, że należy poszukiwać rozwiązań materiałowych do modernizacji pracujących jednostek energetycznych w naszym kraju.
Materiał i zakres badań
W ramach niniejszej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dwóch jednorodnych złączy stali
Thor 115 spawanych przy użyciu dwóch materiałów
dodatkowych: SNi6082 (ozn. A) i EPRI P87 (ozn. B) oraz
jedno różnorodne złącze stali Thor 115 i stali T/P92
(ozn. C), spawane materiałem dodatkowym SNi6082.
Wybrane złącza spawane zostały zbadane w stanie
wyjściowym, przy czym zostaną również zbadane po
długotrwałym wyżarzaniu w podwyższonej temperaturze. Do badań wykorzystano podstawowe i zaawansowane metody badań materiałowych, między innymi: skaningową i transmisyjną mikroskopię elektronową, statyczne próby rozciągania w temperaturze
pokojowej i podwyższonej, pomiary twardości, rentgenowską analizę składu fazowego wydzieleń. Próby pełzania są i będą kontynuowane w jednopróbkowych maszynach do prób pełzania a długotrwałe
wyżarzanie w wielopróbkowych maszynach do prób
pełzania produkcji własnej w Łukasiewicz – Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Porównanie próbek w stanie dostawy oraz po długotrwałym wyżarzaniu i pełzaniu, obejmujące materiał podstawowy,
strefę wpływu ciepła oraz spoinę, pozwoli opracować
charakterystyki materiałowe zawierające wyniki badań mechanicznych, mikrostruktury materiału oraz
prób pełzania, co w efekcie końcowym umożliwi
oszacowanie trwałości eksploatacyjnej, a tym samym
czas dalszej bezpiecznej eksploatacji elementów pracujących w podwyższonej temperaturze wykonanych
z nowoczesnej stali Thor 115.
Wyniki badań i dyskusja
Badania mikrostruktury przeprowadzono na jednorodnych złączach stali T115 spawanych przy uży23
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ciu dwóch materiałów dodatkowych SNi6082 (złącze A) oraz EPRI P87 (złącze B). Złącza po spawaniu
poddane były obróbce cieplnej. W mikrostrukturze
strefy wpływu ciepła złącza A oraz złącza B można
wyróżnić dwa obszary SWC o strukturze drobnoziarnistej z licznymi o zróżnicowanej wielkości wydzieleniami. Wydzielenia obserwowano głównie na granicach ziaren byłego austenitu, na granicach listew
oraz wewnątrz ziaren. Mikrostruktura spoiny złącza
A i złącza B jest zbliżona.
Badania mikrostruktury przeprowadzono również
na złączu różnorodnym ze stali Thor115 i T/P92 spawanego materiałem dodatkowym SNi6082 (złącze C).
Materiał podstawowy stali Thor115 charakteryzuje
się mikrostrukturą odpuszczonego martenzytu z licznymi wydzieleniami, występującymi głównie na granicach ziaren byłego austenitu, listwach martenzytu
oraz wewnątrz listew. W stanie wyjściowym materiał
podstawowy stali P92 charakteryzuje się mikrostrukturą z dominującym udziałem odpuszczonego martenzytu listwowego.
Na rys. 4 przedstawiono krzywe pełzania w postaci zależności średniego wydłużenia procentowego Af
od czasu trwania próby, uzyskane podczas prób pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie jej trwania.
Zastosowano parametry naprężeniowo-temperaturowe zgodne z zaproponowanymi przez producenta
badanej stali. Dla złączy spawanych okazało się, że
dane parametry skutkują czasem trwania prób dużo
krótszym niż 3000 godzin w związku z czym nie udało się wyznaczyć szybkości pełzania. Zdecydowano
o przeprowadzeniu prób pełzania przy parametrach
niższych, niż zakładane przez producenta stali. Uzyskane wyniki przeprowadzonych prób pełzania można traktować porównawczo pomiędzy złączami wykonanymi różnymi materiałami dodatkowymi.
Podsumowanie

Rys. 1. Obrazy elementów mikrostruktury materiału jednoimiennego złącza spawanego A ze stali Thor 115/Thor 115 w stanie dostawy obserwowanej w skaningowym mikroskopie elektronowym na trawionym poprzecznym zgładzie metalograficznym: a) MR, b) SWC, c) SP
Fig. 1. Images of microstructure components of the material of
similar welded joint A made of steel Thor 115/Thor 115 in the
delivery condition observed using a scanning electron microscope on an etched transverse metallographic specimen: a) MR,
b) SWC, c) SP
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Według wstępnych badań złączy spawanych w stanie dostawy wykonanych ze stali Thor 115 oraz
Thor 115 i T/P92 dwoma różnymi materiałami dodatkowymi można stwierdzić, że złącza spawane materiałem SNi6082 jak i EPRI P87 charakteryzują się
wysoką jakością, co jest potwierdzone w badaniach
mikrostruktury, jak i w wykonanych pomiarach twardości. Spawalność stali Thor 115 można porównać do
innych niskowęglowych stali o osnowie martenzytycznej. Nie są wymagane specjalne środki ostrożności przed spawaniem i po spawaniu w porównaniu ze
stalą T/P91.
Badania stanu mikrostruktury złączy spawanych
ujawniły charakterystyczne obrazy struktury dla badanych stali, zarówno w materiale podstawowym,
w strefach wpływu ciepła, jak i w spoinach. Kontynuowane są badania stanu mikrostruktury badanych
złączy w stanie wyjściowym na mikroskopie transmisyjnym oraz skaningowym, celem analizy wydzieleń
ujawnionych w obrazie mikrostruktury w SEM.
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Rys. 2. Obrazy elementów mikrostruktury materiału jednoimiennego złącza spawanego B ze stali Thor 115/Thor 115 w stanie dostawy obserwowanej w skaningowym mikroskopie elektronowym na trawionym poprzecznym zgładzie metalograficznym: ozn. MR1.a) MR, b) SWC, c) SP		

Rys. 3. Obrazy elementów mikrostruktury materiału jednoimiennego złącza spawanego ze stali Thor 115/Thor 115 ozn. B
w stanie dostawy obserwowanej w skaningowym mikroskopie
elektronowym na trawionym poprzecznym zgładzie metalograficznym: ozn. MR1.a) MR, b) SWC, c) SP

Fig. 2. Images of microstructure elements of the material of homonymous welded joint B made of steel Thor 115 / Thor 115 in
the delivery condition, observed in a scanning electron microscope on an etched transverse metallographic specimen: marked MR1.a) MR, b) SWC, c) SP

Fig. 3. Images of microstructure elements of the material of homonymous welded joint made of Thor 115 / Thor 115 steel marked B in the delivery condition observed in a scanning electron
microscope on an etched transverse metallographic specimen:
marked MR1.a) MR, b) SWC, c) SP
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Następnie na materiale po wyżarzaniu planowane
są badania mikrostruktury, podstawowych właściwości wytrzymałościowych oraz przeprowadzenie prób
pełzania celem stworzenia charakterystyk materiałowych dla badanych złączy, które umożliwią ocenę
trwałości eksploatacyjnej stali Thor115 i wykonanych
z niej złączy spawanych.
LITERATURA

Rys. 4. Wyniki prób pełzania z pomiarem wydłużenia materiału
dwóch złączy spawanych stali Thor115 ozn. A i B w stanie wyjściowym w temperaturze badania 650ºC przy dwóch różnych
poziomach naprężenia σb1 = 80 MPa i σb2 = 100 MPa
Fig. 4. Results of creep tests with measurement of elongation of
the material of two welded joints of Thor115 steel marked A and
B in the initial state at the test temperature of 650°C at two different stress levels σb1 = 80 MPa and σb2 = 100 MPa

Badania pełzania przeprowadzono dla materiału
podstawowego stali Thor 115 oraz dla złączy spawanych dwoma różnymi materiałami dodatkowymi.
Przy wysokich parametrach temperaturowo-naprężeniowych wyniki dla materiału podstawowego można porównać z wynikami prób pełzania przeprowadzonymi dla stali P91. Dla złączy spawanych wykonanych różnymi materiałami dodatkowymi mniejszą
szybkość odkształcenia i dłuższe czasy trwania prób
wykazało złącze wykonane materiałem SNi6082. Próby są kontynuowane przy niższych parametrach temperaturowo-naprężeniowych.
Z wycinków złączy spawanych wykonano próbki,
które zostały umieszczone w piecach wielopróbkowych celem przeprowadzenia długotrwałego starzenia. Zaplanowano prowadzenie długotrwałego
starzenia w temperaturze 600oC i 650oC przez okres
1000, 3000 i 10 000 godzin.
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BADANIA DOTYCZĄCE PROCESÓW
DEGRADACJI STRUKTURY
W WARUNKACH SYNERGICZNEGO
ODDZIAŁYWANIA ZMĘCZENIA CIEPLNOMECHANICZNEGO ORAZ PEŁZANIA
W WYSOKIEJ TEMPERATURZE DLA
MATERIAŁÓW WYTWARZANYCH
W SPOSÓB KONWENCJONALNY ORAZ
Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII
PRZYROSTOWYCH (CZ. I)
Przedstawiono wyniki wstępnej części badań, obejmujących
określenie wpływu dwóch wariantów obróbki cieplnej na strukturę i właściwości mechaniczne stopu IN718 wytworzonego
konwencjonalnie. Stwierdzono, że zastosowanie podwójnego
przestarzenia powoduje rozdrobnienie ziarna, ujednorodnienie struktury, zwiększenie twardości oraz wytrzymałości i granicy plastyczności stopu.
Słowa kluczowe: stop IN718, obróbka cieplna, podwójne starzenie, struktura, właściwości mechaniczne
RESEARCH ON THE PROCESSES OF STRUCTURE
DEGRADATION UNDER THE CONDITIONS OF THE
SYNERGISTIC EFFECT OF THERMO-MECHANICAL
FATIGUE AND HIGH TEMPERATURE CREEP FOR
MATERIALS PRODUCED IN A CONVENTIONAL MANNER
AND WITH THE USE OF ADDITIVE TECHNOLOGIES
(PART I)
The paper presents the results of the preliminary part of the
research, including the determination of the influence of two
variants of heat treatment on the structure and mechanical

properties of a conventionally produced IN718 alloy. It was
found that the application of double ageing causes grain refinement, homogeneity of the structure, and increase in hardness,
strength and yield strength of the alloy.
Keywords: IN718 alloy, heat treatment, double ageing, structure, mechanical properties

Wprowadzenie
Bezustanny rozwój i rosnąca konkurencja panująca m.in. w przemyśle lotniczym oraz kosmicznym
zmusza producentów elementów silników i turbin
lotniczych do spełniania coraz wyższych wymagań
nie tylko konstrukcyjnych, ale także ekonomicznych. Materiałom wykorzystywanym przy produkcji
samolotów oraz statków kosmicznych stawiane są
obecnie ponadprzeciętne wymagania. Ze względu na
minimalizację kosztów w tym zmniejszenie zużycia
paliwa, obecnie dąży się do redukcji masy samolotów i statków kosmicznych, a co za tym idzie stosowania nowego rodzaju rozwiązań technologicznych
oraz materiałowych. Materiały stosowane na elementy o „nad wyraz odpowiedzialnym” zastosowaniu muszą spełniać rosnące wymagania w zakresie:
odporności na zużycie ścierne, zmęczenia cieplno-mechanicznego, odporności na pełzanie, niskiego
współczynnika rozszerzalności cieplnej, wysokiego
modułu sprężystości, wysokiej wytrzymałości mechanicznej w skrajnych warunkach temperatury oraz
odporności korozyjnej. Między innymi zastosowanie
odpowiednio dobranej obróbki cieplnej może w znaczącym stopniu poprawić właściwości mechaniczne
materiału. Dzięki temu materiały poddane obróbce
cieplnej mogą znacznie dłużej pracować w bardziej
szkodliwych warunkach [1–3].
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 stopu Inconel 718 wytwarzanego konwencjonalnie i z zastosowaniem technik
przyrostowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki wstępnej części badań obejmujących
określenie wpływu obróbki cieplnej na strukturę
i właściwości mechaniczne stopu IN718 wytworzonego konwencjonalnie.
Materiał i metodyka badań
Materiałem badań był nadstop niklu Inconel 718,
o składzie chemicznym zgodnym z normą PN-ISO
9722:2000, przedstawionym w tabeli 1.
Materiał ten poddano dwóm wariantom obróbki
cieplnej:
– wariant A: obróbka konwencjonalna, obejmująca
przesycanie w temp. 1030°C przez 90 min. i chłodzenie wodą oraz starzenie w temp. 780°C przez
390 min. ze swobodnym chłodzeniem na powietrzu
(Rys. 1a),
27
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Tabela 1. Skład chemiczny analizowanego nadstopu niklu Inconel 718 [% mas.]
Table 1. Chemical composition of the analysed Inconel 718 nickel superalloy [wt%]
C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

Cu

Co

Ti

Al

0,022

0,07

0,11

0,006

0,0005

17,79

2,97

53,7

0,05

0,26

0,98

0,51

Nb

B

Fe

N

Pb

Ta

O

Bi

Ca

Mg

Sn

Se

4,95

0,0024

18,48

0,005

<0,0003

<0,020

<0,0003

<0,00003

<0,0003

0,0010

0,0011

<0,0003

a)

b)

Rys. 1. Schemat przeprowadzonej obróbki cieplnej; a) obróbka konwencjonalna, wariant A; b) obróbka z podwójnym starzeniem,
wariant B
Fig. 1. Diagram of performed heat treatment; a) conventional treatment, variant A; b) double ageing treatment, variant B

– wariant B: obróbka cieplna na bazie obróbki zaproponowanej przez autorów [4], polegająca na przesycaniu oraz podwójnym przestarzeniu materiału
(Rys. 1b).
Analizę mikrostruktury przeprowadzono z wykorzystaniem mikroskopu optycznego OLYMPUS
DSX500i w technice pola jasnego, na zgładach trawionych w odczynniku Kallinga nr 2.
Z względu na realizację badań w wysokiej temperaturze niemożliwe było wykonanie statycznej próby
rozciągania z użyciem konwencjonalnych maszyn,
dlatego próbę tę wykonano z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800-GTC. Pomiary twardości HV10
przeprowadzono za pomocą mikrotwardościomierza
Future-Tech FM-700.
Wyniki badań
Eksperymenty materiałowe poprzedzono symulacją numeryczną z wykorzystaniem programu
Thermo-Calc Software, w celu określenia przebiegu
przemian fazowych w stopie w funkcji temperatury
(Rys. 2).
Mikrostrukturę nadstopu niklu In718 po dwóch
wariantach obróbki cieplnej (OC) przedstawiono na
rysunku 3. W obu przypadkach analizowane próbki
charakteryzowały się występowaniem struktury austenitycznej z licznymi bliźniakami, przy czym zastosowanie podwójnego starzenia spowodowało większe rozdrobnienie i homogenizację wielkości ziarna.
W kolejnym kroku próbki po obu wariantach OC
poddano analizie twardości metodą Vickersa, której
wyniki przedstawiono w tabeli 2. Próbki po obróbce cieplnej według wariantu B charakteryzowały się
28

Rys. 2. Zmiany składu fazowego stopu In718 w funkcji temperatury, obliczone z wykorzystaniem programu Thermo-Calc
Fig. 2. Changes in phase composition of the In718 alloy as a function of temperature, calculated using Thermo-Calc software

większą twardością (413±4) w porównaniu do próbek
po obróbce w wariancie A (338±2,5).
Następnie przeprowadzono statyczną próbę rozciągania w temperaturze 900°C oraz 1000°C z wartością
odkształcenia równą 1, przy zadanej szybkości od-1
kształcenia 0,001 s . Wyniki statycznej próby rozciągania przedstawiono w tabeli 3 i na rysunku 4.
W obu przypadkach próbki poddane obróbce cieplnej polegającej na przesycaniu oraz podwójnym starzeniu (wariant B) charakteryzowały się uzyskaniem

Journal of Metallic Materials 2021, 73 (4), p. 15–45
a)

b)

c)

d)

Rys. 3. Struktura nadstopu In718 po obróbce cieplnej: a, b) wariant A oraz c, d) wariant B
Fig. 3. Structure of the In718 superalloy after heat treatment: a, b) variant A and c, d) variant B
Tabela 2. Wyniki pomiaru twardości HV10
Table 2. HV10 hardness measurement results
Twardość

Średnia twardość

Wariant A

336

339

342

339

336

338 ± 2,5

Wariant B

417

409

409

417

413

413 ± 4

Tabela 3. Wyniki statycznej próby rozciągania dla różnych temperatur
Table 3. Results of static tensile test for various temperatures
900°C

1000°C

Wariant A

Wariant B

Wariant A

Wariant B

Rm [MPa]

126

141

58

64

Re [MPa]

116

134

52

62

A [%]

57

58

65

63

wyższych wartości wytrzymałości na rozciąganie
i granicy plastyczności, przy porównywalnej wartości wydłużenia.
W kolejnym etapie dokonano analizy fraktograficznej przełomów uzyskanych podczas statycznej próby
rozciągania (Rys. 5).

Stwierdzono, że przełom próbki po obróbce wg wariantu A w próbie statycznego rozciągania przy temperaturze 900°C charakteryzował się ciągliwą strukturą z lokalnymi nadtopienia (Rys. 5a). W przełomie
uzyskanym podczas statycznej próby rozciągania
w tej samej temperaturze próbki z zastosowaniem
29
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a)

b)

Rys. 4. Wyniki statycznej próby rozciągania dla różnych temperatur; a) 900°C; b) 1000°C
Fig. 4. Results of static tensile test for various temperatures; a) 900°C; b) 1000°C

a)

b)

c)

d)

Rys. 5. Przełomy uzyskane podczas statycznej próby rozciągania: a) 900°C wariant A; b) 900°C wariant B; c) 1000°C wariant A;
d) 1000°C wariant B
Fig. 5. Fractures obtained during static tensile test: a) 900°C, variant A; b) 900°C variant B; c) 1000°C variant A; d) 1000°C, variant B

obróbki wg wariantu B zaobserwować można było
w większości występowanie przełomu ciągliwego,
lokalnie obserwowano występowanie przełomu kru30

chego (Rys. 5b). W obu przypadkach stwierdzono występowanie wgłębionych powierzchni pęknięć, które
są typowe dla koalescencji mikropustek. W przypad-
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ku przełomów uzyskanych w próbie rozciągania przy
temperaturze 1000°C obserwowano występowanie
dendrytów roztworu stałego, co świadczyć może
o dużym stopniu przetopienia próbek podczas eksperymentu (Rys. 5 c, d). Mniejszy stopień przetopienia
obserwowano w przypadku próbki poddanej obróbce
wg wariantu B, co może być spowodowane większym
ujednorodnieniem struktury materiału.
Wnioski
1. Struktura i właściwości mechaniczne stopu IN718
po obróbce cieplnej według dwóch różnych wariantów wykazują istotne zróżnicowanie.
2. Struktura stopu IN718 po zastosowaniu obróbki cieplnej, polegającej na przesycaniu oraz podwójnym przestarzeniu wykazuje homogenizację
i rozdrobnienie wielkości ziarna w porównaniu ze
strukturą po konwencjonalnej obróbce.
3. Stop IN718 po obróbce cieplnej polegającej na
przesycaniu oraz podwójnym przestarzeniu posiada wyższą o ponad 20% twardość oraz wyższe
wartości wytrzymałości na rozciąganie (ponad
10%) i granicy plastyczności (15÷19%) niż stop po
konwencjonalnej obróbce, przy porównywalnej
wartości wydłużenia.
4. Próbki stopu IN718 po statycznej próbie rozciągania w temperaturze 1000°C wykazały na przełomach występowanie dendrytów roztworu stałego,
co świadczy o dużym stopniu ich przetopienia podczas eksperymentu, przy czym mniejszy stopień
przetopienia obserwowano w przypadku próbki
poddanej obróbce polegającej na przesycaniu oraz
podwójnym przestarzeniu.
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OCENA MOŻLIWOŚCI ZBRYLANIA DROBNYCH
FRAKCJI KOKSIKU DO PROCESU SPIEKANIA
RUD ŻELAZA
Celem pracy była ocena możliwości zbrylania drobnych
frakcji koksiku do procesu spiekania rud żelaza. Zagadnienie
dotyczyło zbadania możliwości poprawy struktury ziarnowej
koksiku (drobnoziarnistego odsiewu koksu hutniczego). Zakres
badań obejmował przeprowadzenie laboratoryjnych prób granulacji podziarna koksiku, z określeniem najkorzystniejszych
parametrów granulowania, a następnie wykonanie laboratoryjnych prób spiekania z wykorzystaniem granulowanego podziarna koksiku. Na podstawie tych prób ustalono wpływ tak
przygotowanego paliwa na parametry procesu spiekania i właściwości spieku. W wyniku badań stwierdzono, że zdecydowanie
korzystniejsze parametry technologiczne uzyskuje się stosując
mieszalnik intensywny przy granulowaniu frakcji koksiku
≤ 4 mm z udziałem 12% mas. wapna palonego w mieszaninie.
Słowa kluczowe: spiekanie rud żelaza, koksik, zbrylanie, mieszalnik intensywny, grudkownik talerzowy
ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF GRANULATING
FINE COKE BREEZE FRACTIONS FOR THE IRON ORE
SINTERING PROCESS
The aim of the study was to assess the possibility of agglomeration of fine coke breeze fractions for the iron ore sintering
process. The issue concerned the investigation of the possibility
to improve the grain structure of coke breeze (fine grain screening of metallurgical coke). The scope of the study included laboratory tests of coke breeze grain granulation, determining the
most favourable granulation parameters, and then performing
laboratory sintering tests with the use of granulated coke breeze
grain. Based on these tests, the influence of the fuel prepared
in this way on the parameters of the sintering process and the
properties of the sinter were determined. As a result of the tests,
it was found that much more favourable technological parameters are obtained with the use of a high intensity mixer for
granulating coke fraction ≤ 4 mm with the share of 12 wt% of
quicklime in the mixture.
Keywords: sintering of iron ores, coke breeze, agglomeration,
high intensity mixer, disc pelletiser

Wprowadzenie
W procesie spiekania rud żelaza wykorzystywane jest paliwo stałe w postaci koksiku, z niewielkim
udziałem antracytu. Ponieważ na rynku nie można
pozyskać odpowiedniej ilości dobrej jakości koksiku,
dokrusza się do tej frakcji inne sortymenty koksu.
Aktualnie stosowana metoda domielenia koksiku do
procesu spiekania, który ze względu na swoje właściwości jest bardzo podatny na kruszenie, powoduje
nadmierny wzrost udziału frakcji poniżej 1 mm, wynoszący średnio 50% masy mielonych frakcji koksu.
Tak złej jakości paliwo podawane do procesu spiekania powoduje poważne problemy technologiczne
i zwiększa zużycie paliwa. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, z punktu widzenia przydatności
do procesu spiekania, należy stosować paliwo o zakresie ziaren od 1÷3 mm [1]. Aby poprawić struktu31
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rę ziarnową koksiku przeprowadzono badania nad
zbrylaniem koksiku. Celem badań była ocena możliwości zbrylania drobnych frakcji koksiku do procesu
spiekania rud żelaza z wykorzystaniem będących na
wyposażeniu Łukasiewicz – IMŻ urządzeń: laboratoryjnej mieszarki turbinowej o średnicy misy 900 mm
oraz grudkownika talerzowego o średnicy 1500 mm.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiałem do badań był pozyskany z jednej z krajowych spiekalni koksik z 10% domieszką antracytu.
Paliwo to zostało pobrane po dokruszeniu na kruszarkach o frakcji 0÷10 mm. Jego skład ziarnowy
przedstawiono na rys. 1. Średnia zawartość wilgoci
w koksiku wynosiła 10,7%.

Rys. 1. Udział wybranych klas ziarnowych koksiku
Fig. 1. Share of selected grain classes of coke breeze

Zakres i metodyka pracy obejmowała charakterystykę fizykochemiczną koksiku, granulację koksiku
z dodatkiem wapna palonego oraz laboratoryjne próby spiekania mieszanki z wykorzystaniem granulowanego podziarna koksiku, wraz z oceną wpływu tak
zmodyfikowanego paliwa na podstawowe parametry
procesu spiekania i właściwości wyprodukowanego
spieku.
Badania granulacji odsianego koksiku o frakcji
≤4 mm prowadzono w mieszarce turbinowej i grudkowniku talerzowym z różnym udziałem wapna palonego i dodatku wody. Celem tych prób było uzyskanie
maksymalnego obniżenia podziarna koksiku o średnicy poniżej 1 mm. Następnie prowadzono próby
spiekania rud żelaza z zastosowaniem zmodyfikowanej struktury ziarnowej koksiku.
Wyniki badań i dyskusja
Próby granulacji podziarna koksiku prowadzono
według poniższego schematu:
• Przygotowanie mieszanki: koksik z udziałem wapna palonego w ilości od 10 do 20%mas. w stosunku
do masy granulowanej frakcji koksiku i wapna
• Proces homogenizacji: mieszanie na sucho w czasie 1 min. a następnie z udziałem 9/10 części wody
w czasie 1÷1,5 min
• Proces maturacji: reakcja wapna z koksikiem (bez
mieszania) w czasie 5 min
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• Granulacja: przy dopełnieniu pozostałej 1/10 części
wody w czasie 3 min
Łączny czas granulowania wynosił 10÷11 min.
Parametry pracy urządzeń grudkujących (kąty nachylenia talerza, obroty talerza misy i mieszadła) były
indywidualnie dobierane. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzono, że zastosowanie mieszarki
turbinowej może wymagać mniejszej ilości wapna
palonego (12÷14)% mas. i pozwala uzyskać (14÷20)%
mas. frakcji poniżej 1 mm. Przy zastosowaniu grudkownika talerzowego należy użyć nieco większej ilości spoiwa (14÷15)% mas., co umożliwia uzyskanie
(15÷24)% mas. frakcji poniżej 1 mm. W przypadku
obu urządzeń kontrolowano ilość powstającej frakcji
powyżej 4 mm.
Próby spiekania przeprowadzono wg normy [2]
z wykorzystaniem linii do półprzemysłowej symulacji procesu spiekania będącej na wyposażeniu Łukasiewicz – IMŻ. Badania spiekania rud żelaza z zastosowaniem zmodyfikowanej struktury ziarnowej koksiku przebiegały według następującego schematu:
Seria 1. Spiekanie referencyjne, które jest stosowanym sposobem podawania koksiku do
procesu w warunkach krajowych spiekalni.
Koksik po kruszeniu w kruszarkach walcowych nie jest odsiewany i bez granulacji podawany jest do procesu spiekania w całym
zakresie ziarnistości ≤10 mm.
Seria 2. Spiekanie mieszanki z odsianym koksikiem
o ziarnistości ≤4 mm. Koksik przed podaniem do mieszanki spiekalniczej był granulowany z dodatkiem 12% mas. wapna
palonego w mieszalniku intensywnym. Wykonano również dodatkowe warianty spiekania zmniejszając udział wapna palonego do
poziomu 10 i 8% mas. granulując koksik odsianej frakcji ≤4 mm. Celem eksperymentu
z niższym dodatkiem wapna palonego było
sprawdzenie, czy przy niższym udziale tego
spoiwa można również uzyskać obniżenie
zużycia paliwa i wzrost wydajności procesu.
Seria 3. Spiekanie mieszanki z odsianym koksikiem
o ziarnistości ≤4 mm. Koksik przed podaniem do mieszanki spiekalniczej był granulowany z dodatkiem wapna palonego
w grudkowniku talerzowym.
Na rys. 2 przedstawiono kształtowanie się zużycia
paliwa oraz wydajności procesu spiekania, przy zastosowaniu zgranulowanej frakcji koksiku ≤4 mm,
przy różnym udziale wapna palonego do jego granulowania, z wykorzystaniem obu urządzeń do granulowania.
Przy tak przygotowanym granulacie koksiku
z udziałem 12% mas. wapna palonego, uzyskano
podczas laboratoryjnych prób spiekania najwyższe obniżenie zużycia koksiku wynoszące 1,6 kg/Mg
spieku oraz najwyższy wzrost produkcji wynoszący
2
3,4 Mg/m /24 h. Stwierdzono również, że w stosunku
do mieszanki porównawczej granulat koksiku z za-
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Rys. 2. Zużycie paliwa oraz wydajność procesu spiekania, przy użyciu zgranulowanej frakcji koksiku ≤4 mm, przy różnym udziale
wapna palonego do jego granulowania z zastosowaniem mieszalnika intensywnego i grudkownika talerzowego
Fig. 2. Fuel consumption and efficiency of the sintering process, with the use of granulated fraction of coke breeze ≤4 mm, with a different proportion of quicklime for its granulation with the use of a high intensity mixer and disc pelletiser

wartością wapna palonego w ilości 12% mas. pozwala
na uzyskanie najkorzystniejszych efektów wpływu na
podstawowe parametry procesu spiekania. Przy zastosowaniu 10%mas. wapna palonego w granulacie
uzyskano obniżenie zużycia koksiku średnio o 0,5 kg/
Mg spieku, przy jednoczesnym wzroście produkcji
o 2,4 Mg/m2/24 h. Zastosowanie udziału wapna palonego w ilości 8%mas. spowodowało wzrost zużycia
paliwa o 0,5 kg/Mg spieku i wzrost produkcji o 2,9 Mg/
m2/24 h. Przy zastosowaniu grudkownika talerzowego z 15% mas. udziałem wapna palonego w granulacie stwierdzono wzrost zużycia koksiku o 0,3 kg/Mg
spieku, przy wzroście produkcji o 1,5 Mg/m2/24 h.
Reasumując: z porównania obu urządzeń wynika, że
zdecydowanie korzystniejsze wyniki technologiczne
uzyskuje się stosując do granulowania mieszalnik
intensywny, co potwierdziły wcześniej wykonane
testy granulowania. Stwierdzono, że w stosunku do
mieszanki porównawczej tylko granulat koksiku z zawartością wapna palonego w ilości 12% mas., wytworzony w mieszalniku intensywnym, pozwala uzyskać
korzystniejszy wpływ na podstawowe parametry procesu spiekania.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:
• Porównując wyniki granulacji podziarna koksiku
≤ 4 mm z udziałem wapna palonego za pomocą
mieszalnika intensywnego i grudkownika talerzowego stwierdzono, że zdecydowanie korzystniejsze
parametry technologiczne uzyskuje się stosując
mieszalnik intensywny.

• Próby granulowania frakcji koksiku ≤ 4 mm
z udziałem wapna palonego w mieszaninie w ilości:
12% mas., 10% mas. i 8% mas. wykazały, że przy
wszystkich wariantach udziału wapna palonego
w mieszance możliwe jest uzyskanie znaczącego
wzrostu produkcji, natomiast przy udziale wapna
palonego w ilości 12% mas. można jednocześnie
uzyskać najwyższą redukcję zużycia paliwa.
• Przeprowadzone badania właściwości fizykochemicznych spieku oraz ocena środowiskowa stosowania granulowanego koksiku dla wykonanego
zakresu badań wykazały, że technologia nie powoduje zmian we właściwościach fizykochemicznych
uzyskanego spieku.
• Od strony środowiskowej nie stwierdzono istotnych różnic w stosunku do mieszanki referencyjnej. Można spodziewać się obniżenia emisji CO2 do
środowiska, związanego ze zmniejszeniem zużycia
koksiku, które uzyskano w warunkach laboratoryjnych.
• W oparciu o przeprowadzone wyniki badań opracowano wstępne wytyczne technologiczne do prób
granulowania podziarna koksiku w instalacji demonstracyjnej.
LITERATURA
[1] J. Stecko, M. Niesler. Ocena możliwości całkowitego zastąpienia
koksiku antracytem w procesie spiekania. Sprawozdanie IMŻ nr
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CHARAKTERYSTYKA INNOWACYJNYCH
POWŁOK NAPAWANYCH, ZAWIERAJĄCYCH
FAZY TLENKOWE, WĘGLIKOWE I BORKOWE
Celem pracy była charakterystyka opracowanych proszków
do napawania oraz proszku dostępnego na rynku. Wykonane
mieszaniny proszków eksperymentalnych zawierały frakcje
o zróżnicowanym składzie chemicznym oraz morfologii cząstek. Optymalny skład fazowy pozwoli osiągnąć kryteria stawiane wytworzonym warstwom napawanym. W ramach pracy
wykonano badania morfologii oraz składu chemicznego proszków, w tym analizę ilościową cząstek, klasyfikując frakcje pod
względem różnicy składu chemicznego.
W wyniku badań stwierdzono, iż przemysłowy proszek 1559-4
Höganäs charakteryzuje się sferycznymi cząstkami, co jest związane z procesem produkcji tego proszku, który jest otrzymywany na drodze atomizacji. Natomiast proszki eksperymentalne
charakteryzują się obecnością różnych, pod względem składu
chemicznego oraz morfologii, cząstek. Analiza składu chemicznego wykazała obecność frakcji bogatych w nikiel, chrom oraz
krzem. Badania spiekanych próbek z wykorzystaniem opracowanego oraz przemysłowego proszku wykazały wpływ frakcji
oraz ich składu chemicznego na jednorodność spieku.
Słowa kluczowe: proszki do napawania, Cr3C2, NiAPS, NiBSi,
NiCr, 1559-4 Höganäs, badania morfologii i składu chemicznego.
CHARACTERISTICS OF INNOVATIVE CLAD COATINGS
CONTAINING OXIDE, CARBIDE AND BORIDE PHASES
The purpose of the study was to characterise the developed
cladding powders and a powder available on the market. The
prepared mixtures of experimental powders contained fractions
of different chemical composition and particle morphology. The
optimal phase composition will allow to achieve the criteria for
the produced clad layers. As part of the study, the morphology
and chemical composition of the powders were tested, including
quantitative analysis of particles, classifying the fractions in
terms of the difference in chemical composition.
As a result of the tests, it was found that industrial powder
1559-4 Höganäs is characterised by spherical particles, which
is related to the production process of this powder, which is obtained by atomisation. On the other hand, the experimental
powders are characterised by the presence of different, in terms
of chemical composition and morphology, particles. The analysis of the chemical composition showed the presence of fractions
rich in nickel, chromium and silicon. Tests of sintered samples
with the use of the developed and industrial powder showed the
influence of fractions and their chemical composition on the homogeneity of the sinter.
Keywords: cladding powders, Cr3C2, NiAPS, NiBSi, NiCr,
1559-4 Höganäs, examination of morphology and chemical
composition

Wprowadzenie
Metody obróbki powierzchniowej są szeroko stosowane w celu zabezpieczenia elementów narażonych
na czynniki powodujące degradację materiału lub
w celach regeneracyjnych. Jednym z najważniejszych
jest proces napawania, który pozwala na wytworzenie powłoki na gotowym elemencie, m.in. w celu
zwiększenia odporności korozyjnej czy odporności
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na zużycie ścierne. Wykorzystanie zaawansowanych
technik do wytwarzania powłok o odmiennych od
materiału podłoża właściwościach oraz składzie chemicznym, znajduje uzasadnienie przy zastosowaniu
tańszego materiału, o zubożonym składzie chemicznym, co wpływa na cenę końcową wyrobu. To sprawia, iż prowadzone są regularne prace nad poprawą
wydajności, jak również w kierunku opracowania
nowych materiałów do napawania, zapewniających
wyższe parametry użytkowe pokrytego elementu.
Materiałem do napawania jest szeroka gama stopów, węglików oraz mieszanina tych dwóch. Najczęściej wykorzystywanymi materiałami do napawania
są stopy na bazie żelaza, które znajdują szersze zastosowanie niż stopy na bazie niklu lub kobaltu [1, 2].
Na prawidłowe przeprowadzenie procesu napawania oraz końcową strukturę napoiny, która zapewnia
właściwości użytkowe, wpływa wiele czynników. Dlatego podczas opracowania nowych materiałów do
napawania ważny jest nie tylko dobór odpowiedniej
metody do przeprowadzenia procesu, ale również
dokładna charakterystyka opracowanych proszków,
udział poszczególnych cząstek w mieszaninie, jak
również ich skład chemiczny i morfologia. Dlatego
w ramach pracy przeprowadzono charakterystykę
wytworzonych proszków do napawania oraz proszku
przemysłowego.
Materiał, zakres i metodyka badań
Materiałem do badań były proszki opracowane
w ramach projektu badawczego POWDERS & LAYERS o oznaczeniach Cr3C2, NiAPS, NiBSi oraz NiCr.
Ponadto wykonano badania proszku przemysłowego o numerze katalogowym 1559-4, wytwarzanego
przez firmę Höganäs (Tab. 1).
Tabela 1. Wyniki analizy średniego składu chemicznego badanych proszków, [% mas.]
Table 1. Results of an analysis of average chemical composition
of the tested powders, [wt%]
Proszek

Si

Ca

Cr

Fe

Ni

1559-4 Höganäs

4,1

0,5

0,4

0,2

94,9

Cr3C2

3,7

0,7

6,4

0,2

89,0

NiAPS

6,5

0,7

–

0,3

92,4

NiBSi

3,7

0,2

2,1

0,4

93,7

NiCr

15,7

1,0

4,2

0,6

78,4

Proszki wykonane w ramach projektu zostały
przygotowane poprzez zmieszanie frakcji proszków
o zróżnicowanym składzie chemicznym oraz morfologii cząstek. Ponadto badaniom poddano wykonane spieki z wykorzystaniem dwóch proszków: NiBSi
oraz 1559-4 Höganäs.
Próbki do badań zostały przygotowane w postaci
zgładów poprzecznych spieku lub nasypu proszku na
przewodzącą taśmę węglową.
Badania morfologii oraz składu chemicznego przeprowadzono z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) JSM 7200F firmy Jeol
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wyposażonego w detektor EDS Octane Elite Super
firmy EDAX. Obserwację próbek w formie nasypu
na taśmę węglową przeprowadzono w celu charakterystyki morfologii cząstek. Wykonano obserwacje
zgładów z wykorzystaniem detektora BSE oraz mapy
rozkładu pierwiastków. Wykorzystując metodę histogramu, określono średni skład chemiczny dla poszczególnych frakcji proszków, charakteryzujących
się odmienną morfologią oraz/lub zawartością pierwiastków. Przeprowadzono analizę ilościową cząstek
z wykorzystaniem map rozkładu pierwiastków oraz
oprogramowania MeTilo, klasyfikując frakcje pod
względem różnicy składu chemicznego.
Pomiary twardości HV1 dla próbek spiekanych wykonano z wykorzystaniem mikrotwardościomierza
Future-Tech FM-700. Dla każdej z próbek wykonano
5 pomiarów w losowo wybranych obszarach.
Wyniki badań i dyskusja
Badania przeprowadzone na próbkach proszków w formie nasypu z wykorzystaniem detektora
SE wykazały zróżnicowanie poszczególnych frakcji
pod względem morfologii (Rys. 1). Jedynie przemysłowy proszek 1559-4 Höganäs, wytwarzany metodą
atomizacji, charakteryzuje się sferycznymi cząstkami o średniej średnicy równoważnej 90,4 µm.
Przeprowadzona analiza ilościowa wykazała, iż dla
tego proszku prawie 70% cząstek charakteryzuje się
współczynnikiem kształtu w przedziale 0,9÷1.
Proszki opracowane w ramach projektu badawczego POWDERS & LAYERS, ze względu na proces ich
przygotowania, charakteryzują się dużym zróżni-

1559-4 Höganäs

cowaniem pod względem składu chemicznego oraz
morfologii.
Analiza składu chemicznego wszystkich proszków
wykazała obecność frakcji bogatych w nikiel. Największy udział tej frakcji obserwuje się w proszku
NiAPS (95,9%). Cząstki bogate w nikiel w tym proszku posiadają zróżnicowaną morfologię, przy czym
69,5% cząstek ma sferyczny kształt, natomiast pozostała część to cząstki o nieregularnym kształcie.
Jednakże nie występuje istotne zróżnicowanie składu chemicznego pomiędzy tymi frakcjami. Podobne frakcje morfologii występują dla proszku Cr3C2,
w którym 80,6% stanową cząstki bogate w nikiel.
W tym przypadku analiza składu chemicznego wykazała różnice związane z wyższą zawartością chromu
oraz obecność żelaza w frakcji o morfologii nieregularnej, która stanowi 29,3% cząstek na bazie niklu.
Dla pozostałych próbek nie identyfikowano nieregularnych cząstek.
Analiza proszków Cr3C2, NiBSi oraz NiCr wykazała
obecność frakcji bogatych w chrom, których udział
kształtuje się odpowiednio na poziomie 11,2%, 19,4%
oraz 10,1%. Ponadto w proszku NiBSi wyróżnić można frakcję regularną oraz nieregularną. Analiza składu chemicznego wskazuje, iż pierwsza, stanowiąca
59,5% posiada zwiększoną zawartość krzemu, molibdenu oraz żelaza. Dodatkowo w przeciwieństwie do
frakcji nieregularnej zawiera również miedź. W obu
przypadkach chrom znajduje się na podobnym poziomie 20,5% mas. Jednocześnie, zawartość chromu
jest porównywalna z wynikami badań dla próbki
NiCr, gdzie analizowano chrom na poziomie 21,1%

Cr3C2

NiBSi

NiAPS

NiCr

Rys. 1. Obrazy SE morfologii proszków w próbkach przygotowanych w formie nasypu
Fig. 1. SE images of powder morphology in samples prepared in the form of a cladding
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Rys. 2. Obrazy BSE spieków wykonanych z proszków NiBSi (a) i 1559-4 Höganäs (b)
Fig. 2. BSE images of sinters made of NiBSi (a) and 1559-4 Höganäs powders (b)

mas. Największy udział tego pierwiastka na poziomie 89% mas. zawiera frakcja chromowa w próbce
Cr3C2. Najmniejszą średnią średnicę cząstek frakcji
chromowej 30,8 µm posiada próbka Cr3C2, dla której
morfologia cząstek była najbardziej zbliżona do sfery. Dla pozostałych proszków NiBSi oraz NiCr średnia
średnica równoważna wynosi odpowiednio 50,3 µm
oraz 40,1 µm.
Ostatnią identyfikowaną częścią badanych proszków była frakcja bogata w krzem, której nieregularna morfologia wskazuje na przeprowadzoną operację mielenia podczas procesu produkcji. Rozkład
średnicy równoważnej dla tej frakcji wskazuje na
obecność bardzo dużej ilości małych cząstek przy
jednoczesnym występowaniu dużych. W porównaniu do reszty składników na bazie niklu oraz chromu,
jest to najmniej jednorodna pod względem wielkości
frakcja, co może powodować niejednorodność składu chemicznego wykonanej napoiny. Cząstki frakcji krzemowej mają kształt wydłużony. Największy
ich udział, prawie 12%, występuje w proszku NiCr,
natomiast najmniejszy, na poziomie 2%, w proszku
NiBSi. Ponadto, analiza składu chemicznego wykazała największe zanieczyszczenie innymi pierwiastkami jak glin, wapń oraz żelazo frakcji krzemowej dla
próbki NiBSi.
Badania próbek po spiekaniu, wykonanych z proszków 1559-4 Höganäs oraz NiBSi, wykazują wpływ
zróżnicowania wykorzystanego proszku na strukturę
spieku. Jednorodny pod względem składu chemicznego proszek 1559-4 Höganäs, zawierający jedną frakcję proszku, po procesie spiekania charakteryzuje się
jednorodną mikrostrukturą. W przeciwieństwie do
próbki wykonanej z proszku NiBSi, dla której można
zauważyć zróżnicowanie struktury (Rys. 2).
Przeprowadzona analiza składu chemicznego
wskazuje również na niejednorodność pod względem składu chemicznego. W wykonanym spieku obserwuje się obszary bogate w chrom lub krzem, co
jest spowodowane bogatymi w te pierwiastki frakcja36

mi obecnymi w proszku. Dodatkowo, dodatek krzemu w postaci frakcji zawierającej 92,2% mas. tego
pierwiastka sprzyja jego utlenianiu podczas procesu,
czego nie obserwuje się dla proszku 1559-4 Höganäs,
w którym krzem równomiernie rozkłada się w każdej
z cząstek. Przeprowadzone pomiary twardości w losowo wybranych obszarach wskazują na duże zróżnicowanie ich wartości w spieku z proszku NiBSi,
podczas gdy w spieku Höganäs twardość była porównywalna dla wszystkich pomiarów.
Wnioski
1. Proszek 1559-4 Höganäs wykonany metodą atomizacji jest jednorodny pod względem morfologii:
70% cząstek posiada postać sferyczną o współczynniku kształtu w przedziale 0,9÷1 i średnią
średnicę równoważną równą 90,4 µm.
2. Proszki opracowane w ramach projektu badawczego POWDERS & LAYERS, charakteryzują się
dużym zróżnicowaniem pod względem składu
chemicznego oraz morfologii. Stwierdzono w nich
występowanie zróżnicowanych zawartości frakcji
cząstek bogatych w:
– nikiel, w proszkach NiAPS (95,9%) i Cr3C2
(80,6%),
– chrom, w proszkach Cr3C2 (11,2%), NiBSi (19,4%)
i NiCr (10,1%),
– krzem, w proszku NiCr (12%).
3. Wykonane spieki wykazują zróżnicowanie struktury i składu chemicznego, odzwierciedlające
zróżnicowanie składowych frakcji, występujących
w objętości proszków.
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KSZTAŁTOWANIE MIKROSTRUKTURY
I WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI
MECHANICZNYCH WYSOKOWYTRZYMAŁYCH
PŁASKOWNIKÓW JEDNOSTRONNIE
PLATEROWANYCH W PROCESIE
JEDNOETAPOWEGO WALCOWANIA NA
GORĄCO Z WYŻARZANIEM W WARUNKACH
IZOTERMICZNYCH
W pracy przedstawiono wyniki fizycznych eksperymentów
walcowania na gorąco ze zintegrowaną obróbką cieplną – wyżarzaniem izotermicznym (technologia jednoetapowa). Eksperymenty wykonano na płaskownikach dwuwarstwowych
ze stali 42CrMo4 i NANOS-BA®. Wyniki pracy wskazują na
powstanie trwałych połączeń między warstwami materiałów
w wyniku ich walcowania na gorąco ze zintegrowanym wyżarzaniem izotermicznym. Opracowana w ramach pracy technologia jednoetapowego procesu wytwarzania płaskowników
42CrMo4 i NANOS-BA® pozwala na znaczne skrócenie czasu
i obniżenie kosztów wytwarzania w porównaniu do dotychczas
stosowanej technologii dwuetapowej.
Słowa kluczowe: płaskowniki dwuwarstwowe, stale 42CrMo4
i NANOS-BA®, walcowanie na gorąco ze zintegrowanym wyżarzaniem izotermicznym
FORMING MICROSTRUCTURE AND SELECTED
MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH-STRENGTH FLAT
BARS CLAD ON ONE SIDE IN A SINGLE-STAGE HOT
ROLLING PROCESS WITH ISOTHERMAL ANNEALING
The study presents the results of physical experiments consisting in hot rolling with integrated heat treatment – isothermal
annealing of clad plates (one-stage technology). The experiments were carried out on two-layered plates made of 42CrMo4
and NANOS-BA® steels. The results indicate the formation of
permanent connections between the layers of the materials
due to hot rolling with integrated isothermal annealing. The
technology of the one-stage production process of 42CrMo4/
NANOS-BA® clad plates is shorter and costs less compared to the
current two-stage technology.
Keywords: two-layered flat bars, 42CrMo4 and NANOS-BA®
steels, hot rolling with integrated isothermal annealing

Wprowadzenie
Tematyka pracy obejmuje zagadnienia dotyczące
opracowania technologii i parametrów wytwarzania wysokowytrzymałych płaskowników 42CrMo4/

®
NANOS-BA . W pracy podjęto próby modernizacji
opracowanej w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Metalurgii Żelaza (Łukasiewicz – IMŻ) technologii wytwarzania wysokowytrzymałych płaskowników
42CrMo4 i NANOS-BA® w procesie dwuetapowym
[1–5]. Głównym celem pracy było opracowanej technologii wytwarzania wyrobów z pominięciem etapu
przejściowego – wyżarzania międzyoperacyjnego.
Wytworzenie wysokowytrzymałych płaskowników
42CrMo4/NANOS-BA® w zmodernizowanym procesie
pozwoli na obniżenie kosztów związanych z koniecznością wykonania energochłonnego i czasochłonnego wyżarzania zmiękczającego w temperaturze 690°C
przez 4 h z następnym chłodzeniem z piecem do temperatury otoczenia.

Materiał i zakres badań
Materiał badań stanowiły wytworzone w procesie
walcowania na gorąco ze zintegrowanym wyżarzaniem izotermicznym w Linii do półprzemysłowej
symulacji wytwarzania metali i ich stopów (LPS)
płaskowniki dwuwarstwowe, złożone ze stali:
1. opracowanej w Łukasiewicz – IMŻ eksperymentalnej, niespawalnej, nanostrukturalnej stali w gatunku NANOS-BA®,
2. komercyjnej stali konstrukcyjnej przeznaczonej
do ulepszania cieplnego, niespawalnej, w gatunku
42CrMo4 (40HM, 1.7225).
Właściwości mechaniczne stali przeznaczonych na
płaskowniki dwuwarstwowe NANOS-BA® i 42CrMo4
zamieszczono w tabeli 1.
Zakres wykonanych eksperymentów i badań był
następujący:
– symulacje fizyczne procesu walcowania na gorąco
ze zintegrowaną obróbką cieplną płaskowników
w linii LPS/ moduł B,
– badania właściwości mechanicznych wytworzonych płaskich wyrobów warstwowych w linii
LPS/B: wytrzymałości na zginanie i ścinanie oraz
twardości,
– badania mikrostruktury na próbkach pobranych
z płaskowników w stanie po walcowaniu na gorąco,
według czterech różnych wariantów walcowania
na gorąco ze zintegrowanym wyżarzaniem izotermicznym,
– analiza liniowa składu chemicznego w obszarze
płaszczyzny zgrzewania.

Tabela 1. Właściwości mechaniczne stali NANOS-BA® i 42CrMo4
Table 1. Mechanical properties of NANOS-BA® and 42CrMo4 steels

Lp.

1)
2)

Gatunek stali
® 1)

Granica plastyczności

Wytrzymałość na
rozciąganie

Wydłużenie

Rp0,2, [MPa]

Rm, [MPa]

A, [%]

1

NANOS-BA

1363

2014

10,9

2

42CrMo4 2)

610

924

13,8

Maksymalne uzyskane wartości po końcowym wyżarzaniu izotermicznym wg. 210/120 h na podstawie danych literaturowych [4].
Właściwości mechaniczne na podstawie atestu producenta dla dostarczonej do badań stali w gatunku 42CrMo4.
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Materiał odniesienia stanowiły próbki pobrane
z płaskowników 42CrMo4/NANOS-BA® wytworzonych w dwuetapowym procesie, obejmującym walcowanie na gorąco z zintegrowanym wyżarzaniem
międzyoperacyjnym i dodatkowe wyżarzanie izotermiczne.
Wyniki badań
W pracy przedstawiono wyniki technologicznej
próby wytrzymałości na zginanie i ścinanie próbek pobranych z doświadczalnych płaskowników
42CrMo4/NANOS-BA® wg różnych schematów gniotów ze zintegrowanym wyżarzaniem izotermicznym
w stałej temp. 210°C/120 h jednakowym dla wszystkich wariantów.
Próbę wytrzymałości na ścinanie realizowano
w oparciu o wytyczne normy ASTM A264 [6]. Według
wymagań normy ASTM A264 próbki do testów ścinania powinny być wykonane zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys. 1. Próbka została przygotowywana poprzez sfrezowanie warstwy podstawowej
ze stali 42CrMo4.
W efekcie przeprowadzonych prób technologicznych walcowania na gorąco według wariantów 1÷3
z bezpośrednim wyżarzaniem izotermicznym w temperaturze 210°C przez 120 h wytworzono wysokowya)

trzymałe płaskowniki 42CrMo4/NANOS-BA® o następującej minimalnej wytrzymałości na ścinanie (Rt):
– wariant 1 – jeden przepust gniotem wzgl. 15%:
Rt = 418 MPa,
– wariant 2 – jeden przepust gniotem wzgl. 40%:
Rt = 434 MPa,
– wariant 3 – dwa przepusty, każdy gniotem wzgl. 30%:
Rt = 355 MPa.
Podsumowanie
Opracowano technologię wytwarzania wysokowytrzymałych dwuwarstwowych płaskowników
42CrMo4/NANOS-BA® w zmodernizowanym procesie
jednoetapowym. W efekcie przeprowadzonych prób
wytrzymałości na zginanie i ścinanie, pomiarów
twardości oraz badań mikrostruktury potwierdzono
wysoką jakość i wytrzymałość wiązań wytworzonych
w procesie walcowania na gorąco z bezpośrednim
wyżarzaniem izotermicznym. Opracowana technologia umożliwia trwale połączenie ze sobą niespawalnych gatunków stali 42CrMo4 i NANOS-BA®. W procesie standardowym (dwuetapowym) uzyskanie niewiele wyższych właściwości mechanicznych wymaga
znacznie wyższych kosztów wytwarzania wyrobów
w porównaniu do technologii jednoetapowej. Ograniczeniem jednoetapowej technologii jest brak etapu
przejściowego, umożliwiającego uzyskanie półwyrobu o obniżonej twardości. Dlatego zasadne jest zastosowanie technologii jednoetapowej dla wytwarzania
płaskowników przeznaczonych na elementy o nieskomplikowanych kształtach, elementy osłon balistycznych lub w przemyśle wydobywczym na elementy narażone na wysokie oddziaływania ścierne [7].
LITERATURA

b)

Rys. 1. Sposób przygotowania próbek pobranych z płaskowników warstwowych do badań wytrzymałości na ścinanie:
a) ogólne wytyczne dla przygotowania próbki dwuwarstwowej
do badań wytrzymałości na ścinanie, według ASTM A264, b) wizualizacja próbki 42CrMo4/NANOS-BA® przeznaczonej do badań
odporności na ścinanie.
Fig. 1. Method of preparing samples taken from layered flat bars
for shear strength tests: a) general guidelines for the preparation of a two-layer sample for shear strength tests, according to
ASTM A264, b) visualisation of 42CrMo4/NANOS-BA® sample intended for shearing
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OPRACOWANIE METODY OZNACZANIA
WYSOKICH STĘŻEŃ KRZEMU W ŻELIWACH
I STALI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI
OPTYCZNEJ SPEKTROMETRII EMISYJNEJ ZE
WZBUDZENIEM W PLAZMIE INDUKCYJNIE
SPRZĘŻONEJ
Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania techniki
atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukowanej (ICP-OES) do oznaczania krzemu w zakresie stężeń przekraczających 0,5%, w próbkach na osnowie żelaza.
Badanie składu chemicznego stali techniką ICP-OES wymaga
przygotowania próbek w postaci roztworów. Roztworzenie niektórych gatunków stali wymaga zastosowania silnie utleniających mieszanin kwasów nieorganicznych. Warunki te, w przypadku wyższych zawartości krzemu, sprzyjają powstawaniu
nierozpuszczalnego tlenku tego pierwiastka. W efekcie, wyniki
oznaczeń krzemu są silnie zaniżone. W pracy przedstawiono
sposób przygotowania roztworów próbek na osnowie żelaza do
oznaczeń wysokich stężeń krzemu techniką ICP-OES.
Słowa kluczowe: technika ICP-OES, oznaczanie krzemu w stalach, metoda roztwarzania próbki, program analityczny
DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DETERMINING
HIGH CONCENTRATIONS OF SILICON IN CAST IRON
AND STEEL USING THE TECHNIQUE OF OPTICAL
EMISSION SPECTROMETRY WITH EXCITATION IN
INDUCTIVELY COUPLED PLASMA
The aim of the study was to investigate the possibility of using the inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) technique for the determination of silicon in the
concentration range exceeding 0.5% in iron-based samples. The
examination of the chemical composition of steel using the ICPOES technique requires the preparation of samples in the form
of solutions. The dissolution of some types of steel requires the
use of strongly oxidising mixtures of inorganic acids. These conditions, in the case of higher silicon contents, favour the formation of an insoluble oxide of this element. As a consequence, the
results of silicon determinations are strongly underestimated.
The paper presents the method of preparation of sample solutions based on an iron matrix for determination of high silicon
concentrations using the ICP-OES technique.
Keywords: ICP-OES technique, determination of silicon in steels, sample dissolution method, analytical program

Wprowadzenie
Celem niniejszej pracy było opracowanie metody
roztwarzania próbek stali, o podwyższonej zawartości krzemu, umożliwiającej poprawne oznaczenie
pierwiastka techniką ICP-OES. Krzem stanowi jeden
z kluczowych składników stopów żelaza. Jego obecność wpływa na polepszenie wytrzymałości i twardości stali, oraz poprawia odporność na korozję [1, 2].
W oznaczeniach krzemu w materiałach na osnowie
żelaza, w zależności od formy fizycznej oraz możliwości sprzętowych laboratorium analitycznego, stosuje
się szereg spektralnych technik analitycznych, jak
i klasycznych. W badaniu składu chemicznego próbek stali w formie wiórów, drobnych kawałków lub

proszków zwykle stosowane są techniki analityczne
wymagające roztworzenia badanego materiału. Tradycyjnie stosowane metody grawimetryczne, polegają na wydzieleniu pierwiastka z badanego materiału
w postaci kwasu krzemowego oraz uwodnionej krzemionki. Krzem w tej formie oddziela się od pozostałych składników próbki, a następnie poddaje się procesom dehydratacji i prażenia do uzyskania czystego
dwutlenku krzemu. Wyizolowany osad krzemionki
stanowi punkt wyjścia do oznaczenia wagowego.
Grawimetryczne metody oznaczania krzemu pozwalają uzyskać wiarygodne i precyzyjne wyniki, jednakże poważnym ograniczeniem jest czas niezbędny do
wykonania i pracochłonność analizy oraz możliwość
oznaczenia w procesie analitycznym wyłącznie jednego składnika próbki.
Technika ICP-OES umożliwia przeprowadzenie
oznaczeń szerokiego spektrum składników stali
z pojedynczego roztworu próbki. Roztwarzanie stali
wymaga zastosowania odpowiedniego kwasu bądź
mieszaniny kwasów, w zależności między innymi od
udziału dodatków stopowych obecnych w badanym
materiale [3]. W efekcie roztworzenia próbki krzem
przechodzi do roztworu w postaci kwasów krzemowych. W odpowiednich, sprzyjających warunkach
kwasy krzemowe ulegają polimeryzacji, która prowadzi do tworzenia związków trudno rozpuszczalnych,
w formie bezpostaciowego osadu [4, 5]. Zjawisko wytrącania osadu, stanowiące istotę grawimetrycznych
oznaczeń krzemu, w przypadku techniki ICP-OES
uniemożliwia poprawne oznaczenie analitu.
Wyniki oznaczeń porównano z dotychczas stosowaną w laboratorium metodą roztwarzania próbek
umożliwiającą oznaczenie krzemu w stali, żeliwie
oraz surówce w zakresie zawartości od 0,005 do 0,5%
wag [6]. Poprawność postępowania monitorowano za
pomocą metody grawimetrycznej z zastosowaniem
kwasu nadchlorowego.
Materiał, zakres i metodyka badań
Do pomiarów techniką ICP-OES przygotowano
dwie serie roztworów materiałów wzorcowych.
Pierwszą serię (seria I) przygotowano przez roztworzenie 0,25 g odważki materiału w rozcieńczonym
kwasie azotowym (V) (HNO3, 1:1) lub mieszaninie
kwasu azotowego (V) i kwasu chlorowodorowego
(HNO3+HCl, 1:3). Mieszanina kwasów stosowana była
w przypadku materiałów wzorcowych zawierających
składniki stopowe. Po łagodnym ogrzaniu, odpędzeniu brunatnych dymów tlenków azotu i roztworzeniu badanego materiału, roztwory rozcieńczono do
3
100 cm w szklanych kolbach miarowych.
W drugiej serii roztworów (seria II) odważki materiałów wzorcowych o masie 0,25 g roztworzono
w mieszaninie kwasu chlorowodorowego, kwasu
azotowego (V) i kwasu fluorowodorowego w proporcji (HCl+HNO3+HF, 10:2:3). Ze względu na obecność kwasu fluorowodorowego proces roztwarzania
przeprowadzono w zlewkach z tworzywa sztucznego.
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Zawartość zlewek ogrzano łagodnie, w celu ograniczenia ryzyka utraty analitu w postaci łatwo lotnego
tetrafluorku krzemu. Uzyskane roztwory rozcieńczo3
no do 100 cm w kolbach z tworzywa sztucznego.
Równolegle, dla wszystkich materiałów odniesienia przeprowadzono oznaczenie wagowe krzemu,
stosując metodę grawimetryczną, w której dehydratacja krzemionki prowadzona jest z użyciem kwasu
nadchlorowego (VII) (HClO4).
Oznaczenia krzemu wykonano z użyciem spektrometru ICP-OES Agilent 5100 SVDV. W trakcie pomiarów spektrometr wyposażono w układ doprowadzenia próbki odporny na działanie kwasu fluorowodorowego: nebulizer „One Neb”, dwuprzepustową
komorę mgielną z tworzywa sztucznego oraz palnik
plazmowy z korundową rurką wstrzykową. Przygotowanie programu analitycznego dla spektrometru
ICP-OES wymagało ustalenia szeregu parametrów
pracy spektrometru, zapewniających optymalne warunki oznaczania krzemu. Zbadano możliwość występowania interferencji spektralnych. W tym celu
zarejestrowane widmo emisyjne krzemu nałożono
na widmo potencjalnych pierwiastków interferujących, stanowiących składniki próbek stali (Tab. 1).
Tabela 1. Zidentyfikowane pierwiastki interferujące linie emisyjne krzemu
Table 1. Identified elements interfering with silicon emission
lines
Pierwiastek

Si

Długość fali [nm]

Składnik
interferujący

251,621

Mo, W

251,920

Ti, Fe, W

252,411

W, Mo

288,158

W

Następnie zbadano wpływ mocy generatora plazmy oraz wpływ natężenia przepływu strumienia argonu przez rozpylacz na natężenie emisji linii krzemu. Badania przeprowadzono rejestrując natężenie
linii krzemu oraz natężenie emisji tła w otoczeniu
linii. Następnie, wyznaczono stosunek natężenia linii krzemu do natężenia emisji tła w ich otoczeniu.
Badanie wpływu mocy generatora plazmy na widmo emisyjne krzemu przeprowadzono w zakresie
700÷1500 W. Badanie zależności natężenia linii oraz
emisji tła w jej otoczeniu, od natężenia przepływu
argonu przez rozpylacz, przeprowadzono w zakre3
sie 0,1÷1,1 dm /min. W obu przypadkach rejestrację
widma przeprowadzono w osiowym widoku wyładowania plazmowego, z zastosowaniem nebulizera i komory mgielnej wykonanych z tworzywa sztucznego.
Przeprowadzone badania optymalizacyjne pozwoliły
opracować program analityczny dla spektrometru
ICP-OES Agilent 5100. Przygotowany program analityczny umożliwił wykonanie w sposób selektywny, przy zapewnieniu odpowiedniej jakości sygnału,
oznaczenia zawartości pierwiastków (Tab. 2).
Kalibrację spektrometru, przeprowadzono z użyciem roztworów syntetycznych. Przygotowano roztwór podstawowy ( jednopierwiastkowy) krzemu
3
o stężeniu 1000 µg/cm . Odpowiednią objętość roztworu podstawowego wprowadzono do kolb miaro3
wych o pojemności 100 cm , wykonanych z tworzywa
sztucznego. Do każdej z kolb wprowadzono dodatkowo roztwór 0,25 g żelaza w celu symulowania obecności matrycy Fe. Zawartość kolb uzupełniono wodą
demineralizowaną. Otrzymano serię roztworów
w zakresie stężeń od 0,48% do 5% w odniesieniu do
0,25 g odważki próbki. Otrzymaną krzywą kalibracyjną linii Si 215,611 nm przedstawia rys. 1.

Rys. 1. Wykres kalibracyjny dla linii Si 251,611 nm w zakresie stężeń od 0,48 do 5,0%
Fig. 1. Calibration graph for the Si 251.611 nm line in the concentration range from 0.48 to 5.0%
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Tabela 2. Program spektrometru ICP-OES do pomiarów zawartości krzemu >0,5% wag w stali
Table 2. ICP-OES spectrometer program for measurement of
silicon content>0.5 wt% in steel
Linia analityczna [nm]

Si 215,611

Sposób obserwacji plazmy

osiowy

Moc generatora plazmy [W]

1200

Natężenie przepływu argonu
gazu przez rozpylacz [dm3/min]

0,8

Natężenie przepływu argonu
plazmowego [dm3/min]

12

Prędkość obrotowa pompy
w czasie pomiaru [obr/min]

20

Rozpylacz

wodorowy. Własności kompleksujące kwasu fluorowodorowego pozwoliły utrzymać w rozworze wyższe
stężenia krzemu. Wysokie wartości odzysku wskazują również, że w procesie roztwarzania próbek nie
doszło do utraty krzemu w postaci lotnego połączenia fluorkowego. Zastosowana mieszanina kwasu
chlorowodorowego, kwasu azotowego (V) i kwasu
fluorowodorowego w proporcji 10:2:3 umożliwiła
skuteczne przeprowadzenie próbek do roztworu,
niezależnie od gatunku stali i obecności składników
stopowych.
Podsumowanie
Opracowano skuteczną metodę roztwarzania próbek stali do oznaczeń wysokich zawartości krzemu
techniką ICP-OES. Sposób postępowania jest skuteczny niezależnie od gatunku stali i obecności składników stopowych. Wyniki uzyskane techniką ICP-OES
były porównywalne do wyników uzyskiwanych referencyjną metodą grawimetryczną, przy czym nowa
metoda była mniej czasochłonna.

One Neb

Komora mgielna

tworzywo sztuczne,
dwuprzepustowa

Palnik

z korundową rurką
wstrzykową

Wyniki badań i dyskusja
Wyniki oznaczeń krzemu techniką ICP-OES (seria I
oraz seria II) zestawiono z wynikami uzyskanymi referencyjną metodą grawimetryczną w tabeli 3.
Dla pierwszej serii (seria I) roztworów wyniki oznaczeń krzemu techniką ICP-OES odbiegały od wartości atestowanych w każdym badanym przypadku.
Dla niższych zawartości krzemu odzysk analitu oscylował w zakresie 85÷90%. Dla wzorców o wyższym
udziale krzemu, wartość odzysku analitu wynosiła
około 60%. W zastosowanym sposobie roztwarzania,
wyższa zawartość pierwiastka w badanym materiale,
prowadziła do powstawania większej ilości trudno
rozpuszczalnych związków krzemu. W drugiej serii
(seria II) pomiarów odzysk analitu nie był mniejszy
niż 96%, podobnie jak w przypadku wagowej metody referencyjnej. Uzyskane wyniki oznaczeń krzemu
wskazały na lepszą skuteczność procesu roztwarzania próbek w mieszaninie zawierającej kwas fluoro-
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Tabela 3. Wyniki oznaczeń krzemu uzyskane techniką ICP-OES oraz metodą grawimetryczną
Table 3. Results of silicon determinations obtained using the ICP-OES technique and the gravimetric method
Materiał odniesienia
Zawartość atestowana krzemu [% wag]
ICP-OES seria I wynik [% wag]
ICP-OES seria I: odzysk [%]
ICP-OES seria II wynik [% wag]
ICP-OES seria II: odzysk [%]
Metoda grawimetryczna wynik [% wag]
Metoda grawimetryczna odzysk [%]

BCS 335

BCS 342

MBH 11XC10D

BCS 317

Brammer Standards
181B

0,67

0,92

1,89

3,49

3,94

0,57±0,04

0,83±0,04

1,12±0,06

2,13±0,06

2,11±0,06

85

90

59

62

53

0,64±0,04

0,90±0,05

1,85±0,06

3,52±0,08

3,93±0,09

96

98

98

102

99

0,65±0,05

0,91±0,07

1,90±0,14

3,49±0,23

3,92±0,26

97

99

101

100

99
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ANALIZA PODSTAW KINETYKI
I TERMODYNAMIKI PROCESU
ODCYNKOWANIA ODPADÓW W SPIEKANEJ
WARSTWIE MIESZANKI SPIEKALNICZEJ
Celem pracy była analiza podstaw kinetyki i termodynamiki procesu odcynkowania odpadów w spiekanej warstwie mieszanki spiekalniczej. Podjęto próbę zdefiniowania procesów
chemicznych i fizycznych zachodzących w wieloskładnikowym
układzie w czasie procesu spiekania. Wykonano szereg obliczeń
termochemicznych przy użyciu programu komputerowego FactSage wskazując optymalne warunki usuwania cynku w czasie
procesu spiekania zacynkowanych materiałów żelazonośnych.
Określono zakres symulacji numerycznych oraz przyjęto założenia do przeprowadzenia obliczeń tj. przyjęto parametry stałe
i zmienne oraz rodzaj atmosfery. Na podstawie przeprowadzonych symulacji wyznaczono parametry silnie wpływające na
proces odcynkowania, którymi są temperatura i ciśnienie (podciśnienie) w jakim przebiega proces oraz zasadowość.
Słowa kluczowe: odcynkowanie odpadów, mieszanka spiekalnicza, spiekanie
ANALYSIS OF THE FOUNDATIONS OF KINETICS
AND THERMODYNAMICS OF THE PROCESS
OF DEZINCIFICATION OF WASTE IN SINTERED LAYER
OF SINTER MIXTURE
The aim of the study was to analyse the basics of kinetics
and thermodynamics of the waste dezincification process in
the sintered layer of a sinter mixture. An attempt was made
to define the chemical and physical processes taking place in
a multicomponent system during the sintering process. A series
of thermochemical calculations were made using the FactSage
computer software, indicating the optimal conditions for zinc
removal during the sintering process of galvanised ferrous materials. The scope of numerical simulations was determined
and assumptions were made for the calculations, i.e. constant
and variable parameters as well as the type of atmosphere were
adopted. Based in the simulations carried out, the parameters
strongly influencing the dezincification process, which are the
temperature and pressure (negative pressure) in which the process takes place, and the alkalinity, were determined.
Keywords: dezincification of waste, sinter mixture, sintering

Wprowadzenie
Światowa gospodarka XXI wieku realizuje idee gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) będącej jednym z trzech filarów urzeczywistnienia filozofii zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable economy). Gospodarka o obiegu zamkniętym [1])
to system gospodarczy, którego celem jest eliminacja
marnotrawstwa i minimalizacja zużycia zasobów
naturalnych ziemi. Systemy o obiegu zamkniętym
promują ponowne wykorzystanie, użycie, naprawę,
regenerację i recykling w celu stworzenia systemu
o obiegu zamkniętym, ograniczające zużycie surowców naturalnych, tworzenie odpadów i generowanie
emisji dwutlenku węgla [2]. Odpad powinien stać się
42

materiałem wejściowym do innych procesów przemysłowych.
Potrzeba utylizacji szlamów i pyłów z hut jest szczególnie naglącym problemem w Polsce, gdyż na składowiskach zdeponowano wiele milionów ton tego
materiału, a corocznie dodatkowo przybywa go kilkaset tysięcy ton. Odpad ten zawiera znaczne ilości
żelaza (tlenków żelaza) i węgla (koksiku), ale także znaczne ilości Zn – pierwiastka niepożądanego
w procesach hutniczych. Szlamy powstające w hutach zintegrowanych charakteryzują się zbyt wysoką
zawartością Zn (2,5÷10%) i jest to jedna z głównych
przeszkód ich wykorzystania w procesie wielkopiecowym. Spiek wielkopiecowy nie może zawierać więcej niż 0,0015% cynku. Z drugiej strony szlamów nie
można zastosować jako surowca do produkcji cynku
ze względu na zbyt niską zawartość Zn (wymagana
powyżej 15%). Stąd też szlamy te próbuje się odcynkować w procesie spiekania rud z dodatkiem szlamów. Jak dotąd brak jest przemysłowej technologii
skutecznego usuwania Zn w procesie spiekania.
Celem pracy była analiza podstaw kinetyki i termodynamiki procesu odcynkowania odpadów w spiekanej warstwie mieszanki spiekalniczej, a jej zakres
obejmował zdefiniowanie procesów chemicznych
i fizycznych zachodzących w wieloskładnikowym
układzie w czasie procesu spiekania rud żelaza oraz
identyfikację optymalnych warunków usuwania cynku w czasie procesu spiekania zacynkowanych materiałów żelazonośnych z wykorzystaniem obliczeń
termochemicznych przy użyciu programu komputerowego FactSage.
Metodyka badań
Praca była realizowana w dwóch etapach:
• Procesy chemiczne i fizyczne zachodzące w wieloskładnikowym układzie w czasie procesu spiekania rud żelaza (na podstawie przeglądu literatury i dostępnej
wiedzy)
Zakres przeglądu literatury obejmował zapoznanie
się z obecnym stanem wiedzy w tematyce usuwania cynku podczas spiekania, a także termodynamiką i kinetyką zjawisk oraz reakcji zachodzących
w czasie trwania procesu.
• Identyfikacja optymalnych warunków usuwania cynku w czasie procesu spiekania zacynkowanych materiałów żelazonośnych – obliczenia termochemiczne
przy użyciu programu komputerowego FactSage
Symulacje przeprowadzono z wykorzystaniem
oprogramowania termochemicznego FactSage
7.2. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem baz
danych: FactPS i FToxid i modułu obliczeniowego
Equilib.
Zakres symulacji objął:
• zachowanie się cynkitu ZnO w czasie ogrzewania
w warunkach atmosfery:
– utleniającej (tlenu)
– redukcyjnej (CO)
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• określenie stopnia odcynkowania mieszanki rudnej z udziałem zacynkowanych szlamów w procesie spiekania w funkcji:
– ciśnienia i temperatury procesu spiekania,
– zasadowości mieszanki (%CaO/%SiO2),
– udziału czynnika odcynkowującego w postaci:
NaCl i/lub CaCl2,
w dwóch wariantach: w atmosferze utleniającej
i redukcyjnej.
Założenia przyjęte do przeprowadzenia obliczeń:

–
–
–
–
–

Parametry stałe:
podstawowy skład mieszanki rudnej: 40% Krivbas
+50% Krzywy Róg +10% szlam konwertorowy
cynk w materiale spiekanym występuje głównie
w postaci ZnO
rodzaj topników: wapno palone + kamień wapienny + dolomit
zakres temperatur symulacji: od 500oC do 1400oC.
Parametry zmienne:
zasadowość wynikająca z dodatku wapna palonego
i kamienia wapiennego a w konsekwencji stosunku
udziału CaO do SiO2 zawartego w składnikach rudnych (B = CaO/SiO2): w zakresie od 0,8 do 1,6

– ciśnienie: 1 atm, 0,1atm, 0,05 atm, 0,01 atm, 1·10-3
atm, 1·10-4 atm, 1·10-5 atm.
Wartości podciśnienia występującego pod misą
spiekalniczą instalacji spiekalniczej w Łukasiewicz
– IMŻ w zależności od zastosowanego ciągu wentylatorów przeciągających powietrze przez warstwę spiekaną w próbach spiekania mieszczą się w przedziale od 3 500 Pa do 18 000 Pa (od ~0,035 atm do ~0,178
atm).
Wyniki badań
Symulacje procesu odcynkowania mieszanki spiekalniczej z udziałem suchych szlamów konwertorowo-wielkopiecowych przy różnych podciśnieniach
wykonano w dwóch wariantach: w atmosferze utleniającej (tlenu) i redukcyjnej (tlenku węgla).
Skład chemiczny spiekanej mieszanki i udział tlenu, przyjętych do obliczeń, przedstawiono w tabeli 1.
Wyniki symulacji

Zmianę składu fazowego spiekanej mieszanki
w funkcji temperatury dla różnych wartości podciśnienia przedstawiono graficznie na rys. 1, zmianę
udziału cynku w fazach: stałych, ciekłej fazie żuż-

Tabela 1. Skład chemiczny układu złożonego ze spiekanej mieszanki i tlenu z towarzyszącej atmosfery, [% mas]
Table 1. Chemical composition of system consisting of the sintered mixture and oxygen from the accompanying atmosphere, [wt%]
Rudy + szlam

FeO

Fe3O4

SiO2

CaO

Al2O3

MgO

ZnO

O2

B = CaO/SiO2

32,84%K+ 41,05 KR+
8,21Sz+1,5Wp+14,4Kw+2,0Dol)

17,15

55,34

6,94

11,11

0,74

0,64

0,2044

7,8

1,6

K – agloruda Krivbas, KR – koncentrat Krzywy Róg, Sz – szlam konwertorowo-wielkopiecowy, Wp – wapno palone, Kw – kamień wapienny,
Dol – dolomit

Rys. 1. Zmiana składu fazowego w spiekanej mieszance o podanym wyżej składzie chemicznym wraz ze wzrostem temperatury, przy
stałym ciśnieniu p = 1 atm
Fig. 1. Change of phase composition in the sintered mixture with the above-mentioned chemical composition with an increase in
temperature, at constant pressure p = 1 atm
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lowej i w fazie gazowej – na rysunku 2, a przyrost
udziału gazowego Zn w funkcji temperatury – na rysunku 3. Jak łatwo zauważyć, ze spadkiem wartości
ciśnienia wzrasta udział cynku w fazie gazowej, czyli
rośnie stopień odcynkowania materiału spiekanego.
Im niższa wartość ciśnienia (wyższe podciśnienie),

tym wyższy stopień odcynkowania w procesie sublimacji (przejście cynku z fazy stałej w gazową), przy
niższej temperaturze.
Proces ten przy ciśnieniu 1·10-5 atm zachodzi w zakresie temperatury 1050÷1250°C, a przy ciśnieniu
1·10-4 atm w zakresie temperatury 1150÷1400°C, przy

Rys. 2. Zmiana udziału cynku w fazach: stałych i ciekłych występujących w spiekanej mieszance o podanym wyżej składzie w funkcji
temperatury przy ciśnieniu p = 1 atm
Fig. 2. Change in the proportion of zinc in phases: solid and liquid present in the sintered mixture with the above composition as
a function of temperature at pressure p = 1 atm

Rys. 3. Udział cynku w fazie gazowej w funkcji temperatury – proces odcynkowania mieszanki w czasie spiekania przy różnym podciśnieniu dla układu
Fig. 3. Proportion of zinc in the gas phase as a function of temperature – process of dezincification of the mixture during sintering at
different negative pressure for the system
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czym w temperaturze 1400°C nie jest w pełni zakończony. Przy wyższych ciśnieniach, stopień odcynkowania szybko maleje ze wzrostem ciśnienia.
Podsumowanie
Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1. Proces odcynkowania jest silnie zależny od temperatury. Przebiega on w niższych temperaturach
w atmosferze redukcyjnej niż utleniającej. Cynkit
ogrzewany w atmosferze redukcyjnej tlenku węgla
ulega redukcji węglotermicznej, zaś w atmosferze
utleniającej zachodzi termiczny rozkład ZnO.
2. Bardzo ważnym parametrem procesu jest ciśnienie. Im niższa wartość ciśnienia (wyższe podciśnienie), tym wyższy stopień odcynkowania przez
przejście cynku z fazy stałej w gazową. Sam proces
w tym przypadku zachodzi w niższych temperaturach.

3. Zasadowość mieszanki spiekalniczej, czyli stosunek % CaO/% SiO2, ma wpływ na proces jej odcynkowania dla atmosfery redukcyjnej. Wyższa
zasadowość mieszanki sprzyja jej odcynkowaniu.
Proces przebiega w tym samym zakresie temperatur w warunkach danego podciśnienia, ale jest
intensywniejszy. W przypadku procesu prowadzonego w atmosferze utleniającej zmienia się skład
fazowy spiekanej mieszanki, zmieniają się temperatury przemian fazowych, praktycznie nie zmienia się proces odcynkowania.
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