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LINIA DO PÓŁPRZEMYSŁOWEJ SYMULACJI
PROCESÓW WYTWARZANIA STOPÓW METALI
I WYROBÓW METALOWYCH
Dostosowując bazę badawczą do przewidywanego rozwoju zapotrzebowania na badania symulacyjne, Instytut Metalurgii Żelaza unowocześnia wyposażenie w aparaturę i urządzenia badawcze, szczególnie w zakresie umożliwiającym prowadzenie badań symulacyjnych w skali półprzemysłowej. W rezultacie podjęto program obejmujący zbudowanie linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych składającą
się z modułów do wytapiania i odlewania, walcowania na gorąco, walcowania na zimno i obróbki cieplnej. Moduł do
wytapiania i odlewania jest zrealizowany, a aktualnie budowany jest moduł do walcowania na gorąco blach arkuszowych i prętów kwadratowych oraz ich obróbki cieplnej.
Słowa kluczowe: symulacja fizyczna, wytapianie, odlewanie, walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno, obróbka
cieplna, blacha, pręt

THE LINE FOR SEMI-INDUSTRIAL SIMULATION
OF MANUFACTURING OF METAL ALLOYS AND PRODUCTS
In order to adjust research facilities to the expected growth of demand for investigation in the area of physical simulation of industrial processes, the Institute for Ferrous Metallurgy (Instytut Metalurgii Żelaza) decided to upgrade its
research equipment, particularly the equipment applied in simulation on a semi-industrial scale. As a consequence,
a project comprising construction of the line for semi-industrial simulation of processes related to manufacturing of
metal alloys and products (LPS), consisting of modules for melting and casting, hot rolling, cold rolling and heat
treatment has been undertaken. The module for melting and casting has been completed and the module for hot rolling of plates and square bars and their heat treatment is currently being constructed.
Keywords: physical simulation, melting, casting, hot rolling, cold rolling, heat treatment, plate, bar

1. WPROWADZENIE
Metody symulacji fizycznej dają możliwość szybszej
i tańszej weryfikacji nowych technologii niż próby
w pełnej skali przemysłowej. Spełnienie prawa zachowania podobieństwa w badaniach symulacyjnych jest
tym łatwiejsze im skala podobieństwa modelu i procesu rzeczywistego jest bliższa jedności. Półprzemysłowa skala symulacji oznacza, że osiągane wartości
parametrów procesu decydujące o właściwościach wyrobu są zbliżone do wartości stosowanych w procesach
przemysłowych, a masa badanego materiału i koszty
eksperymentu są znacznie mniejsze. Zgodnie z prawem
podobieństwa materiały stosowane w badaniach symulacyjnych powinny być jednakowe fizycznie i podobne
geometrycznie do materiałów stosowanych w procesach rzeczywistych.
Instytut Metalurgii Żelaza unowocześnia i rozwija
wyposażenie w aparaturę i urządzenia badawcze, również w zakresie umożliwiającym prowadzenie badań
symulacyjnych w skali półprzemysłowej, co odpowiada
tendencjom rozwojowym przodujących ośrodków zagranicznych. Celem tych działań jest budowa i uruchomienie zespołu urządzeń nazwanych Linią do Półprze-

mysłowej Symulacji (w skrócie LPS) przeznaczonych
do badań polegających na fizycznej symulacji procesów
wytwarzania nowych materiałów i wyrobów z metali i stopów w warunkach półprzemysłowych. Rozwój
bazy eksperymentalnej Instytutu umożliwi rozszerzenie zakresu realizowanych prac badawczych i wdrożeniowych. Nowa infrastruktura badawcza umożliwi
prowadzenie prac badawczych w zakresie opracowywania nowych materiałów metalowych i technologii
ich wytwarzania na potrzeby przemysłu oraz zostanie
wykorzystana do prowadzenia podstawowych prac
naukowych ukierunkowanych na poznanie fizycznych
mechanizmów powstawania struktury metali i stopów
w procesach wytwarzania w celu optymalizacji właściwości wyrobów. W krajowych ośrodkach badawczych
nie ma urządzeń do półprzemysłowego symulowania
procesów wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych o funkcjach porównywalnych do założeń przyjętych dla LPS.
W artykule podano ogólną charakterystykę techniczną i opis funkcji LPS oraz przedstawiono szczegółowy
opis budowanego obecnie modułu do symulacji procesów walcowania na gorąco blach arkuszowych i prętów.

Fig.1. Lay-out of the line for semi-industrial simulation (LPS) at IMŻ
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Rys.1. Schemat linii do półprzemysłowej symulacji (LPS) w IMŻ
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2. KONCEPCJA LPS
Program rozwoju symulacji fizycznej nowoczesnych
procesów wytwarzania półwyrobów i wyrobów z metali oraz stopów metali podjęto na podstawie wyników
opracowanego studium przedrealizacyjnego linii do półprzemysłowej symulacji (LPS) procesów wytwarzania
stopów metali i wyrobów metalowych na bazie istniejących w IMŻ obiektów i urządzeń [1–3]. Koncepcję LPS
opracowano wychodząc z założenia, że w części walcowniczej linia oparta będzie o możliwe do wykorzystania
istniejące w Instytucie urządzenia [2]. Opracowane
analizy stanowiły podstawę do decyzji o podjęciu budowy LPS i o skali tego przedsięwzięcia. Według przyjętej do realizacji koncepcji LPS składa się z modułów,
co umożliwia jej etapową budowę [3], aż do osiągnięcia
układu zawierającego wszystkie moduły pokazane na
rysunku 1. Posiadane urządzenia do półprzemysłowej
symulacji procesów hutniczych są modernizowane
i rozbudowywane. W zakresie walcownictwa celem jest
umożliwienie prowadzenia symulacji technologii regulowanego walcowania, regulowanego chłodzenia po
walcowaniu, walcowania na zimno i obróbki cieplnej
wyrobów walcowanych.
Moduł A: A1 – próżniowy piec indukcyjny VSG 100S
firmy PVA Tepla z tyglami o pojemności
100 kg i 50 kg wraz z oprzyrządowaniem
i urządzeniami do wytapiania i odlewania w próżni do wlewnic klasycznych i do
krystalizatorów miedzianych chłodzonych
wodą – oddany do eksploatacji w 2008 r.;
A2 – próżniowy piec indukcyjny z tyglami
o pojemności 30 kg i 20 kg z możliwością
pracy w próżni lub w atmosferach ochronnych (np. argon) oraz pracy jako piec
otwarty (w atmosferze powietrza) wraz
z oprzyrządowaniem i urządzeniami do wytapiania i odlewania w próżni do wlewnic
klasycznych – w fazie planowania;
Moduł B: zespół walcowniczy jednoklatkowy nawrotny duo/kwarto do walcowania na gorąco
blach arkuszowych oraz prętów kwadratowych wraz z urządzeniami do nagrzewania
i prowadzenia zaawansowanych procesów
regulowanego walcowania i chłodzenia –
planowane oddanie do eksploatacji w I kw.
2010 r.;
Moduł C: zespół walcowniczy ciągły duo do walcowania na gorąco taśm wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym regulowane walcowanie i chłodzenie – w fazie planowania;
Moduł D: zespół walcowniczy ciągły duo/uniwersalne
do walcowania na gorąco prętów i kształtowników wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym regulowane walcowanie i chłodzenie – w fazie planowania;
Moduł E: zespół walcowniczy jednoklatkowy nawrotny kwarto/duo do walcowania na zimno
i piec do obróbki cieplnej wraz z urządzeniem do wytwarzania atmosfery ochronnej
– wstępna koncepcja.
W ramach realizowanego I etapu budowy LPS oddano do eksploatacji moduł A umożliwiający półprzemysłową symulację procesów wytapiania, rafinacji
i krzepnięcia ciekłego metalu, a w marcu 2010 r. będzie
zakończona budowa modułu B przeznaczonego do pół-
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przemysłowej symulacji regulowanego walcowania na
gorąco blach arkuszowych i prętów kwadratowych oraz
do regulowanego chłodzenia podczas i po walcowaniu.
W II etapie budowy planowane jest przedłużenie
LPS o urządzenia umożliwiające symulację procesów
regulowanego walcowania na gorąco i regulowanego
chłodzenia po walcowaniu blach taśmowych (moduł C),
prętów i kształtowników (moduł D).
III etap obejmie instalację urządzeń do walcowania
na zimno i wygładzania blach taśmowych oraz do obróbki cieplnej (moduł E).
Jednym z modułów LPS będzie również prototyp
nowego typu walcarki uniwersalnej z zsynchronizowanym systemem swobodnego sterowania nastawą
wszystkich walców w kierunkach prostopadłym i równoległym do ich osi (rys. 1). W ramach zrealizowanych
prac [4, 5] opracowano oryginalną koncepcję i założenia
projektowe nowej walcarki. Walcarka z uniwersalnym
złożeniem czterech walców z zsynchronizowanym systemem swobodnego sterowania ich położeniem została
zgłoszona do Urzędu Patentowego RP.

3. PÓŁPRZEMYSŁOWA SYMULACJA
WALCOWANIA NA GORĄCO
BLACH ARKUSZOWYCH I PRĘTÓW
KWADRATOWCYH – MODUŁ B
3.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
URZĄDZEŃ
Konfiguracja zespołu walcowniczego do walcowania
na gorąco blach arkuszowych i prętów kwadratowych
stanowiącego moduł B została pokazana na rysunku 2.
W skład modułu B wchodzą następujące podstawowe
urządzenia technologiczne:
– piec grzewczy rezystancyjny, komorowy z wysuwanym trzonem umożliwiający nagrzewanie wsadu do
temperatury 1400°C, z możliwością wprowadzania
atmosfery ochronnej z gazu obojętnego,
– hydrauliczny zbijacz zgorzeliny o ciśnieniu roboczym
strumienia wody 25 MPa,
– samotoki robocze z tunelami izotermicznymi z opcją
dogrzewania do temperatury 500°C,
– zmodernizowany zespół walcowniczy gorący złożony
z jednoklatkowej walcarki nawrotnej duo D550 lub
kwarto D420/D130 i L700 mm o maksymalnej sile
nacisku na walce 2,5 MN,
– urządzenie do cięcia walcowanego pasma,
– chłodnia natryskowo-nadmuchowa chłodząca wodą,
mieszaniną wodny i powietrza oraz powietrzem pasmo w czasie i po walcowaniu w zakresie od 1100°C
do 20°C,
– piec rezystancyjny, komorowy ze stałym trzonem do
regulowanego studzenia pasma w zakresie od 1100
do 20°C, z możliwością wprowadzenia atmosfery
ochronnej z gazu obojętnego,
– zbiornik na media chłodzące z wyposażeniem pomocniczym do szybkiego chłodzenia przez zanurzenie.
Sterowanie urządzeniami modułu B jest zautomatyzowane w zakresie nastawiania parametrów technologicznych nagrzewania, usuwania zgorzeliny, walcowania oraz regulowanego chłodzenia w czasie i po walcowaniu. Sterowanie obejmuje następujące parametry:
– temperaturę nagrzewania wsadu,

Fig. 2. Lay-out of the module B of the line for semi-industrial simulation

Dariusz Woźniak, Bogdan Garbarz

Rys. 2. Schemat modułu B linii do półprzemysłowej symulacji
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– natężenie przepływu gazu obojętnego do komory pieca grzewczego,
– ciśnienie wody w zbijaczu zgorzeliny,
– odległość końcówek dysz zbijacza zgorzeliny od
powierzchni wsadu,
– temperaturę w komorach izotermicznych,
– wielkość otwarcia pokryw izotermicznych,
– odstęp walców (wielkość gniotu),
– prędkość walcowania,
– czas przerw pomiędzy przepustami,
– ciśnienie i natężenia przepływu mediów w chłodni
natryskowo-nadmuchowej,
– konfigurację i liczbę pracujących dysz,
– czas przetrzymywania pasma w piecu-termosie,
– temperaturę w piecu-termosie,
– natężenie przepływu gazu obojętnego.
Urządzenia są wyposażone w aparaturę do ciągłego
pomiaru i rejestracji podstawowych parametrów technologicznych:
– siła nacisku walców pod każdą śrubą nastawczą i całkowita siła nacisku,
– moment skręcający na każdym łączniku i całkowity
moment skręcający,
– moc napędu walców,
– prędkość twornika silnika walcowniczego,
– prąd silnika napędu głównego,
– odstęp walców (nastawa walców),
– temperatura walcowanego pasma przed i za walcarką,
– temperatura chłodzonego pasma w rejonie urządzeń
do regulowanego chłodzenia,
– prędkość walcowanego pasma (bezdotykowo),
– wymiary walcowanego pasma (bezdotykowo),
– poślizg między walcami oporowymi i roboczymi.
a także do rejestracji wizualnej przebiegu całego procesu walcowania.
3.2. ZAKRES I MOŻLIWOŚCI SYMULACJI
PÓŁPRZEMYSŁOWEJ Z ZASTOSOWANIEM
MODUŁU B
Zakres symulacji procesów walcowania na gorąco
blach arkuszowych i prętów kwadratowych obejmuje:
• wsad:
– wlewki z próżniowego pieca indukcyjnego (moduł
A1) o masie 100 kg lub materiał pobrany z przemysłowych półwyrobów lub wyrobów gotowych
– rodzaj materiału: wszystkie gatunki stali, metale
nieżelazne, stopy metali
– wymiary wlewków: maks. 60 × 250 × 1000 mm lub
160 × 160 × 1000 mm
• rodzaje symulowanych procesów:
– walcowanie blach grubych
– walcowanie blach taśmowych (w ograniczonym zakresie)
– walcowanie prętów (w określonym zakresie wymiarowym)
– regulowane chłodzenie po walcowaniu
• wymiary wyrobów gotowych:
– blachy grube: grubość min. 6 mm, szerokość maks.
500 mm
– blachy taśmowe: grubość min. 2 mm, szerokość
maks. 250 mm
– pręty: kwadrat 60 × 60 mm ÷ 25 × 25 mm
Możliwości symulacji technologii walcowania i chłodzenia obejmują technologie walcowania w zakresie

65

wysokotemperaturowym, niskotemperaturowym i z obróbką cieplnoplastyczną oraz regulowanego chłodzenia
po walcowaniu. Symulowane procesy lub operacje technologiczne dla stali są następujące:
• walcowanie klasyczne (wysokotemperaturowe),
– zakres temperatur: 1250–950°C,
– gniot w przepuście: maks. 40%,
– prędkość walcowania: maks. 2,5 m/s
• walcowanie regulowane (niskotemperaturowe z obróbką cieplnoplastyczną):
– zakres temperatur: 950–650 °C,
– gniot w przepuście: maks. 30%,
– prędkość walcowania: maks. 1,0 m/s,
– chłodzenie w swobodnym powietrzu,
– przyśpieszone chłodzenie strumieniem powietrza
pomiędzy przepustami: współczynnik wymiany
ciepła maks. 150 W·(m2·°C)-1,
– przyśpieszone chłodzenie natryskiem wodnym pomiędzy przepustami: współczynnik wymiany ciepła maks. 2500 W·(m2·°C)-1,
• regulowane chłodzenie po walcowaniu:
– chłodzenie w swobodnym powietrzu,
– przyśpieszone chłodzenie strumieniem powietrza: współczynnik wymiany ciepła maks. 150
W·(m2·°C)-1,
– przyśpieszone
chłodzenie
natryskiem
wodnym: współczynnik wymiany ciepła maks. 2500
W·(m2·°C)-1,
– przyśpieszone chłodzenie mieszaniną wody i powietrza,
– sterowane spowolnione chłodzenie w piecu,
– szybkie chłodzenie przez zanurzenie w wodzie lub
innym chłodziwie (np. oleju lub soli).
Porównanie stosowanych w walcowniach przemysłowych technologii walcowania (tabl. 1) i parametrów
procesu walcowania (tabl. 2) z możliwościami prowadzenia symulacji w LPS – moduł B (tabl. 1 i 2) wskazuje, że opracowane koncepcja i założenia techniczne oraz
technologiczne linii w pełni odzwierciedlają jej półprzemysłowy charakter, a skala modelowania w wielu przypadkach może być równa 1.
Tablica 1. Możliwości symulacji w LPS – moduł B technologii stosowanych w procesach przemysłowych
Table 1. The possibilities of simulation in LPS – module B
of technologies used in industrial processes

Technologia przemysłowa

Możliwość
symulacji
w LPS
– moduł B

Blachy grube arkuszowe
walcownie klasyczne

tak

walcownie klasyczne z regulowanym
chłodzeniem po walcowaniu (sterowanie
temperaturą bezpośrednio po wyjściu pasma
z walców)

tak

walcownie regulowane (sterowanie w czasie
walcowania temperaturą lub temperaturą i
gniotem)

tak

walcownie regulowane z regulowanym
chłodzeniem po walcowaniu

tak

Pręty kwadratowe
walcownie klasyczne

tak

walcownie klasyczne z regulowanym
chłodzeniem po walcowaniu (sterowanie
temperaturą bezpośrednio po wyjściu pasma
z walców)

tak
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Tablica 2. Porównanie wartości parametrów symulacji możliwych do uzyskania w LPS – moduł B z wartościami parametrów
stosowanych w procesach przemysłowych
Table 2. Comparison of simulation parameters value usability in LPS – module B with parameters value used in industrial
processes
Parametr

Jednostka

Walcownia przemysłowa

LPS – moduł B

Blachy grube arkuszowe
Średnica walców roboczych

mm

maks. 1100

Grubość końcowa blachy

mm

min. 6

maks. 550
min. 2

Grubość wsadu

mm

150÷300

maks. 100

Prędkość walcowania

m/s

maks. 6,0

maks. 2,0

Temperatura walcowania

°C

850÷1250

750÷1400

Odkształcenie

–

maks. 0,4

maks. 0,8

Prędkość odkształcenia

s-1

maks. 12

maks. 15
maks. 550

Pręty kwadratowe
Średnica walców roboczych

mm

350÷550

Wymiar pręta kwadratowego

mm

25÷90

25÷60

Grubość wsadu

mm

140÷200

100÷160/140

Prędkość walcowania

m/s

0,7÷3,0

maks. 2,0

Temperatura walcowania

°C

900÷1250

750÷1400

Odkształcenie

–

maks. 0,4

maks. 0,5

Prędkość odkształcenia

s-1

maks. 10

maks. 7

4. FUNKCJONOWANIE LPS
W PRZESTRZENI BADAWCZEJ
Linia do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych poszerza
możliwości realizacji badań we współpracy z innymi
ośrodkami badawczymi i przemysłowymi, co w związku z zapotrzebowaniem rynku na nowe materiały i innowacyjne technologie pozwoli sprostać stale zwiększa-

jącym się wymaganiom stawianym tworzywom stosowanym w różnych gałęziach przemysłu.
Budowana linia do półprzemysłowej symulacji będzie
jedyną tego typu infrastrukturą badawczą na terenie
Europy Środkowej, co znajdzie odzwierciedlenie w rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki
i techniki. Konieczność powstania linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania stopów meta-

Rys. 3. Schemat źródeł zapotrzebowania na badania z wykorzystaniem linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych
Fig. 3. A scheme showing sources of demand for research carried out at the line for semi-industrial simulation of manufacture processes of metallic materials and products
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li i wyrobów metalowych potwierdza zainteresowanie
krajowych jednostek naukowych i przemysłowych.
Podmiotom gospodarczym dostęp do nowoczesnej
infrastruktury badawczej pozwoli na znaczne skrócenie czasu od powstania zapotrzebowania na materiał
o danych właściwościach do momentu wdrożenia go
do produkcji oraz znacząco obniży koszty związane
z wdrażaniem nowych wyrobów, co przełoży się wprost
na konkurencyjność polskich firm na arenie międzynarodowej.
Na podstawie analizy tematyki badawczej z dziedziny wytwarzania i przetwarzania metali i ich stopów
stwierdzono, że prowadzone obecnie i zaplanowane na
najbliższy okres prace, zarówno w Polsce jak i w Europie, pociągają za sobą wzrost zapotrzebowania na
badania prowadzone z wykorzystaniem symulacji numerycznej i laboratoryjnej oraz symulacji półprzemysłowej wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych. Planowany program badawczy z wykorzystaniem linii do symulacji procesów wytwarzania stopów
metali i wyrobów metalowych ma charakter prac badawczo-rozwojowych i obejmuje zagadnienia związane
z opracowywaniem nowych materiałów oraz nowych
technologii wytwarzania wyrobów z metali i stopów.
Wykonywane prace będą miały charakter kompleksowy, począwszy od opracowania nowego materiału,
przechodząc następnie do opracowania procesu wytwarzania, a kończąc na kompletnym opracowaniu technologii wytwarzania wyrobów gotowych. Urządzenia
wchodzące w skład LPS umożliwiają przeprowadzenie
symulacji procesów wytwarzania, które ze względów
ekonomicznych i technicznych nie są możliwe do wykonania bezpośrednio u producenta określonych wyrobów metalowych. Symulacje procesów technologicznych z wykorzystaniem infrastruktury LPS dostarczą
również wielu danych naukowych na temat nowych
procesów technologicznych, których nie można uzyskać
w warunkach przemysłowych oraz w warunkach laboratoryjnych.
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Schemat na rysunku 3 obrazuje potencjalne żródła
zapotzrebowania na badania realizowane z wykorzystaniem LPS oraz niezbędne powiązania pomiędzy sferą B+R a odbiorcami wyników badań.

5. PODSUMOWANE
Posiadane przez IMŻ urządzenia do symulacji półprzemysłowej (LPS) i laboratoryjnej oraz programy
komputerowe do symulacji numerycznej umożliwiają prowadzenie kompleksowych badań począwszy od
opracowania nowego materiału, przechodząc następnie
do opracowania procesu wytwarzania, a kończąc na
opracowaniu technologii wytwarzania wyrobów przeznaczonej do wdrożenia w warunkach przemysłowych.
Linia do półprzemysłowej symulacji (LPS) procesów
wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych
zwiększa w istotny sposób możliwości i kompleksowość
badań eksperymentalnych prowadzonych w IMŻ oraz
umożliwia rozszerzenie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi i przemysłowymi, co w związku z zapotrzebowaniem rynku na innowacyjne materiały pozwoli sprostać stale zwiększającym się wymaganiom stawianym nowym materiałom do zastosowań w różnych
gałęziach przemysłu.
Charakterystyka techniczna i możliwości badawcze
urządzeń będących obecnie na wyposażeniu IMŻ pokazują, że baza eksperymentalna rozwijana jest w kierunkach przewidywanych potrzeb krajowego i europejskiego przemysłu stalowego. Możliwości badawcze
IMŻ w zakresie półprzemysłowej symulacji obejmują
obecnie procesy: projektowania składów chemicznych
i wytapiania stali i stopów, rafinacji ciekłej stali i stopów, odlewania oraz regulowanego walcowania i regulowanego chłodzenia po walcowaniu blach i prętów.
LPS umożliwia prowadzenie symulacji procesów wytwarzania, które ze względów ekonomicznych i technicznych nie są możliwe do wykonania bezpośrednio
u producenta określonych wyrobów metalowych.
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