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XXIX SEMINARIUM NAUKOWE, 23 stycznia 2012

Marian Niesler: Kreowanie programu sektorowego „Ochrona środowiska w przemyśle stalowym”
W prezentacji przedstawiono propozycję programu sektorowego pt. Ochrona środowiska w przemyśle stalowym”
Zakres tematyczny programu obejmowałby następujące tematy:
1. Utylizacja szlamów hutniczych
2. Recykling żużli stalowniczych
3. Odzysk żelaza, cynku i innych metali z odpadów hutniczych
4. Ograniczenie emisji CO2
5. Wykorzystanie odpadów przemysłowych i rolniczych w procesach hutniczych
6. Ochrona wód gruntowych
7. Rozwój metod chemicznych dla monitoringu zanieczyszczenia środowiska.
Stwierdzono, że elementy programu sektorowego mogą być oparte m.in. na pracach statutowych wykonanych przez
Zespół Procesów Surowcowych m.in.:
– M. Borecki: Monolityczny rafinacyjny żużel do procesów metalurgicznych wytwarzany z materiałów odpadowych,
– M. Borecki: Opracowanie technologii produkcji żelazonośnego materiału wsadowego ze szlamów konwertorowych
przez redukcję zawartych w nich tlenków żelaza,
– M. Niesler: Ocena możliwości wykorzystania produktów ubocznych z energetyki i górnictwa do produkcji brykietów z odpadów hutniczych,
– J. Pogorzałek: Alternatywne materiały do izolacji nadlewu wlewka stalowego,
– J. Pogorzałek: Opracowanie technologii recyklingu żużla w procesie stalowniczym,
– P. Różański, L. Bulkowski: Wykorzystanie odpadów z przemysłu elektronicznego (węglika krzemu i krzemu krystalicznego) w miejsce żelazokrzemu w procesie wytwarzania stali,
– P. Różański: Badania nad procesem sekwestracji CO2 w złożach mineralnych z recyklingu produktów ubocznych
zanieczyszczonych substancjami olejowymi,
– B. Zdonek: Utylizacja zużytych opon do nawęglania wsadu w piecach łukowych,
– B. Zdonek, I. Szypuła: Wykorzystanie odpadowych tworzyw sztucznych PET jako nawęglacza w procesie redukcji
bezpośredniej techniką mikrofalową,

Piotr Różański, Lech Bulkowski, Jerzy Pogorzałek, Janusz Stecko, Jarosław Marcisz: Wykorzystanie odpadów
z przemysłu elektronicznego (węglika krzemu i krzemu krystalicznego) w miejsce żelazokrzemu
w procesie wytwarzania stali
Przedmiotem prezentacji był przebieg i wyniki pracy statutowej, zrealizowanej w celu zbadania możliwości
zastąpienia szeroko stosowanego drogiego żelazokrzemu odpadem, złożonym z węglika krzemu i krystalicznego
krzemu, jako nośnika krzemu, odtleniacza i modyfikatora struktury wlewków.
Przeprowadzono badania z bezpośrednim użyciem odpadu w procesie wytapiania stali po uprzednim dostosowaniu
postaci fizycznej na drodze aglomeracji oraz przerobu odpadu na węglik krzemu wykorzystywany w odlewnictwie.
Praca obejmowała:
– badania materiałowe odpadu,
– laboratoryjne i półprzemysłowe próby wysokotemperaturowej syntezy węglika (Si + C Æ SiC),
– aglomerację pylistego odpadu do postaci grudek i brykietów,
– porównawcze wytopy laboratoryjne stali z wykorzystaniem odpadu i żelazokrzemu wraz z oceną jamy skurczowej,
makro- i mikrostruktury, strefowej segregacji pierwiastków,
– analizę technologii zastosowania odpadu (Si+SiC) pod kątem uzysku pierwiastków oraz określenia efektów ekonomicznych,
– opracowanie oferty badawczo-wdrożeniowej dla przemysłu hutniczego.
Laboratoryjne jak i półprzemysłowe próby syntezy wykonano w piecach indukcyjnych, z użyciem grafitowego
nagrzewacza. Część prób laboratoryjnych wykonano w atmosferze powietrza, a część w argonie.
Po nagrzaniu wsadu w strefie przylegającej do tygla do temperatury około 1000oC nastąpił nagły wzrost temperatury
w całej objętości materiału, co może świadczyć o zainicjowaniu reakcji Si+C. Reakcja miała gwałtowny przebieg,
wsad uzyskał temperaturę około 1600oC, po czym temperatura w osi tygla szybko spadła.
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Laboratoryjne próby reakcji syntezy węglika krzemu zakończyły się bardzo obiecująco. W poszczególnych
próbach stwierdzono od 90% do bez mała 100% reakcji. Wyniku tego nie udało się powtórzyć w próbie w skali
półprzemysłowej, gdzie uzyskano wzrost udziału węglika krzemu z około 25% do około 45%. Wyniki te wskazują
na potrzebę odpowiedniego przygotowania materiału, pozwalającego na zwiększenie kontaktu cząsteczek krzemu
i węgla.
Wytopy laboratoryjne stali sprężynowej z użyciem aglomerowanego odpadu (w postaci grudek i brykietów)
i żelazokrzemu przeprowadzono w próżniowym piecu indukcyjnym VSG 50.
Stwierdzono, że odpad w postaci zastosowanego aglomeratu trudno rozpuszcza się w stali. Zarówno w przypadku
wprowadzania aglomeratu na lustro ciekłej stali jak i do tygla pieca ze wsadem złomowym rozpuściło się w stali
około 70% dodanej masy odpadu. Uzysk krzemu z rozpuszczonego odpadu był wysoki i sięgał od osiemdziesięciu
kilku do dziewięćdziesięciu procent.
Badania jakości wlewków oraz makro- i mikrostruktury stali w stanie po obróbce zmiękczającej nie ujawniły
ujemnego wpływu użycia odpadu na wielkość i zaleganie jamy skurczowej i pogorszenia się makrostruktury.
Nie stwierdzono także wzrostu segregacji takich pierwiastków jak C, Si, Mn, P i S na przekroju wlewka,
niekorzystnych zmian mikrostruktury stali ani zmian ilości i morfologii wtrąceń.
Wykonane badania i uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1. Wykorzystanie odpadu na osnowie krzemu krystalicznego i węglika krzemu w metalurgii stali i w odlewnictwie
wymaga jego odpowiedniego przygotowania, polegającego na aglomeracji zapewniającej zwiększenie rozpuszczalności w kąpieli metalowej, np. przez zwiększenie ciężaru właściwego w wyniku dodania opiłków lub wiórów
stalowych.
2. Nie stwierdzono ujemnego wpływu zastosowanego odpadu na: wielkość uzysku na drodze ciekła stal – wlewek,
makrosegregację pierwiastków, jak też makrostrukturę i mikrostrukturę stali, przy czym szczegółowa analiza zawartości i składu chemicznego wtrąceń wymaga dalszych analiz m.in. w zakresie analizy ilościowej oraz badań z
zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektronowego.
3. Badania procesu przerobu odpadu na metalurgiczny węglik krzemu na drodze syntezy wysokotemperaturowej
wymagają kontynuacji. Pełną syntezę uzyskano w skali laboratoryjnej w indukcyjnym piecu laboratoryjnym z zastosowaniem grzania oporowego w atmosferze argonu.
4. Ocena efektywności wykorzystania odpadu wykazała, że istnieje szansa uzyskania oszczędności w wyniku zastąpienia żelazokrzemu odpadem, nawet przy znacznych kosztach związanych z jego przygotowaniem i stosowaniem.

Bogdan Zdonek, Ireneusz Szypuła: Wykorzystanie odpadowych tworzyw sztucznych pet, jako nawęglacza
w procesie redukcji bezpośredniej techniką mikrofalową
Ideą pracy było wykorzystanie techniki mikrofalowej w metalurgii do unieszkodliwiania tworzywa sztucznego –
PET.
Celem pracy było zbadanie przydatności urządzeń mikrofalowych do procesu redukcji bezpośredniej odpadowych
tlenków żelaza za pomocą reduktora węglowego z udziałem odpadowego tworzywa sztucznego PET.
Nośnikiem żelaza były koncentraty magnetytowe (Fe3O4) a jako reduktor zastosowano pył koksowy oraz frakcję
pylistą tworzywa PET.
Próby przeprowadzono w urządzeniu laboratoryjnym ATON HR-lab, które jest obrotowym reaktorem wyposażonym
w 4 generatory mikrofalowe o mocy 3 kW każdy; na terenie firmy ATON-HT S.A. będącej właścicielem urządzenia.
Innowacyjność technologii wykorzystywanych w urządzeniu ATON polegała na wykorzystaniu skondensowanej
wiązki mikrofalowej do bezkontaktowego nagrzewania wsadu podawanego do pieca. Dzięki temu zmienia się
struktura fizykochemiczna oraz zmniejsza objętość i masa szkodliwych dla środowiska substancji. Partie grudek
były wprowadzane porcjami do ceramicznej komory reaktora i ogrzewane poprzez skondensowane pole mikrofalowe.
o
Maksymalna temperatura próby wynosiła 860 C. Gazy pirolityczne po wstępnym oczyszczeniu były kierowane do
reaktora ATON MOS 20, gdzie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z normami ochrony środowiska.
Przeprowadzone próby redukcji grudek samoredukcyjnych z reduktorem węglowym oraz mieszaniny z węglem
i tworzywem sztucznym PET wykazały stosunkowo mały stopień redukcji, czego przyczyną była zbyt niska
o
temperatura reakcji (za mała moc reaktora mikrofalowego). Redukcja rozpoczynała się dopiero powyżej 800 C
o
i przebiegała bardzo wolno. Dopiero podwyższenie temperatury redukcji powyżej 900 C i wydłużenie czasu reakcji
poprzez zmniejszenie prędkości przepływu materiałów w komorze roboczej reaktora wpłynął na zintensyfikowanie
procesu redukcji.
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Mariusz Borecki: Monolityczny rafinacyjny żużel do procesów metalurgicznych wytwarzany z materiałów
odpadowych
Określenie żużel syntetyczny jest stosowane w odniesieniu do różnego rodzaju materialów wspomagających proces
metalurgiczny. Zasadniczo można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza, to odpowiednio zestawione mieszanki
materiałów żużlotwórczych, które po wprowadzeniu na powierzchnię metalu ulegają stopieniu i tworzą właściwy
żużel. Druga to monolityczne żużle syntetyczne, które zostały przetopione zanim wprowadzi się je do kadzi i dzięki
temu od początku procesu metalurgicznego są gotowe do pełnienia odpowiednich funkcji w procesie wytapiania stali.
Wysokie koszty wytwarzania monolitycznych żużli syntetycznych w połączeniu z kosztami surowców żużlotwórczych
powodują, że żużle te mimo niewątpliwych zalet nie są szeroko stosowane. Z tego powodu istotnym elementem
technologii wytwarzania tych żużli powinien być niski koszt wytwarzania. Postanowiono osiągnąć to w procesie
szybowym oraz przez wykorzystanie materiałów odpadowych we wsadzie. W efekcie wykonanego rozpoznania, do
zestawiania mieszanek żużlotwórczych wytypowano następujące materiały odpadowe: popioły lotne z elektrowni
węglowych (źródło SiO2 i Al2O3), łupki kopalniane – powęglowe (źródło SiO2 i Al2O3) i zgary aluminiowe (głównie
źródło Al2O3). W procesie projektowania żużli metalurgicznych do obliczeń termochemicznych został wykorzystany
TM
program FactSage . Jednym z zadań obliczeń numerycznych było wspomaganie obliczenia pożądanej zawartości
MgO w żużlach. Obecność tego tlenku w żużlu jest bardzo pożądana dla ochrony wyłożenia ogniotrwałego. Z drugiej
jednak strony zwiększanie zawartości MgO w żużlu wpływa na wzrost gęstości żużla, a to powoduje spadek jego
zdolności rafinacyjnych. Zatem ważnym aspektem doboru składu żużla było określenie optymalnej zawartości MgO
przy której żużel ma jeszcze dobre właściwości metalurgiczne, a jednocześnie jego destrukcyjne oddziaływanie na
wymurówkę jest ograniczone. Na podstawie obliczeń z pomocą programu FactSage ustalono, że zawartość MgO do
10% masy czteroskładnikowego żużla CaO-Al2O3-SiO2-MgO nie powinna znacząco wpływać na jego temperaturę
topnienia. W związku z tym przy projektowaniu żużli z udziałem MgO zaproponowano składy o zawartości MgO
nie przekraczającej 10%, ale leżące blisko tej granicy. W sumie zaprojektowano osiem składów surowcowych
mieszanek do wytapiania monolitycznych żużli syntetycznych. Cztery żużle projektowano z myślą o wytopieniu żużla
wolastonitowego z wykorzystanie łupków jako źródła SiO2, dwa kolejne były w zamierzeniach żużlami zasadowymi –
pierwszy lekko zasadowy, drugi wysoko zasadowy – a dwa ostatnie wykonano celem oceny przydatność popiołu lotnego
do wytwarzania obu rodzajów żużli syntetycznych. Z analizy składu chemicznego poszczególnych żużli wynikało, że
stosując do wytwarzania żużli monolitycznych takie materiały odpadowe, jak: popioły lotne, łupki kopalniane i
zgary aluminiowe można uzyskać typowe żużle zasadowe, jak i żużle wolastonitowe. Jako surowiec do wytwarzania
żużli zasadowych, od których oczekuje się między innymi zdolności do odsiarczania, zdecydowanie lepiej nadają
się popioły lotne, które zawierają znacznie mniej siarki i pozwalają na otrzymanie żużla zawierającego poniżej
0,004% tego pierwiastka. Do wytwarzania żużli o niższej wymaganej zawartości Al2O3 możliwe jest ograniczenie
lub zrezygnowanie ze stosowania we wsadzie zgarów aluminiowych i stosowanie wyłącznie łupków lub popiołów,
które zawierają znaczącą ilość tego tlenku. Wytopy w piecu szybowym wykonane w warunkach półprzemysłowych
potwierdziły techniczną możliwość wytapiania żużli w tej technologii.

Valeriy Pidvysots’kyy: Projektowanie technologii wytwarzania odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego
Celem referatu było przedstawienie stanu zaawansowania prac związanych z otwarciem przewodu doktorskiego.
Na początku prezentacji przedstawiono problematykę badawczą pracy, w której omówiono możliwości oddziaływania
technologii na właściwości mechaniczne odkuwek. Pokazano, że każdy etap w obróbce cieplno-plastycznej ma
wpływ na końcową strukturę materiału. Skład chemiczny i fazowy oraz parametry struktury decydują o końcowych
właściwościach mechanicznych gotowego wyrobu. W przypadku wybranej odkuwki ze stali C45 typową strukturą
odpowiadającą wymaganym właściwościom mechanicznym jest struktura ferrytyczno-perlityczna. Choć skład
chemiczny stali ma decydujący wpływ na właściwości, lecz nie zawsze można dowolnie go modyfikować. Dlatego
w celu uzyskania odpowiednich właściwości mechanicznych wyrobu istotnymi parametrami są wielkość ziarna
austenitu utworzona w procesie technologicznym oraz szybkość chłodzenia po kuciu. Na rysunku 1 przedstawiono
wpływ szybkości chłodzenia i wielkości ziarna austenitu na uzyskaną strukturę i na twardość materiału, która
odzwierciedla właściwości mechaniczne.
Kolejnym istotnym zagadnieniem rozważanym w pracy jest prawidłowe uwzględnienie generowania ciepła w
trakcie przemiany austenitu w perlit. Wydzielane ciepło powoduje wydłużenie czasu przemiany perlitycznej oraz
wzrost udziału objętościowego perlitu. Od uzyskanych przemian faz zależą właściwości mechaniczne i plastyczne
wyrobu. Nieprawidłowe uwzględnienie lub brak uwzględnienia generowania ciepła w wyniku przemiany austenitu
w perlit w obliczeniach numerycznych może spowodować pojawienie się w przewidywaniach dodatkowego czynnika
dotyczącego struktury, który silnie wpływa na właściwości mechaniczne.
Z tego powodu cel pracy został sformułowany następująco: wykorzystanie symulacji fizycznej i numerycznej do
prognozowania właściwości mechanicznych z uwzględnieniem wpływu przyspieszonego chłodzenia bezpośrednio po
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kuciu na kinetykę przemian fazowych. Symulacja numeryczna pozwala opracować warunki kucia z przyspieszonym
chłodzeniem w celu uzyskania zadanych właściwości mechanicznych.

HV10 250

HV10 244

HV10 226

HV10 221

D0 ≈ 143 μm

HV10 232

D0 ≈ 85 μm

HV10 204

Vch = 1 °C/s-1

Vch =4 °C/s-1

D0 ≈ 15,3 μm

Rys. 1. Wpływ wielkości ziarna austenitu i szybkości chłodzenia na uzyskiwana strukturę
i właściwości mechaniczne

W referacie przedstawiono również wstępne wyniki badań przemysłowych, omówiono znaczenie uwzględnienia
w modelu rozwoju mikrostruktury i procesów rekrystalizacji w symulacji procesu. Zaprezentowano model
pozwalający opisać kinetykę przemian fazowych. W końcowej części prezentacji przedstawiono wyniki modelowania
oraz podsumowano stan zaawansowania pracy i wskazano kierunki dalszych badań. Głównym kierunkiem pracy
jest opracowanie modelu przemian fazowych oraz uwzględnienie generowania ciepła w trakcie przemiany fazowej.

Jerzy Pogorzałek, Mariusz Borecki, Lech Bulkowski, Piotr Różański: Alternatywne materiały do izolacji
cieplnej nadlewu wlewka stalowego
Przedstawiono przebieg i wyniki badań wykonanych w ramach pracy statutowej S0-0776 pod tym samym tytułem,
której celem było zbadanie możliwości opracowania izolacji cieplnej nadlewu wlewka stalowego z wykorzystaniem
stalowniczych materiałów odpadowych (żużli z procesów pozapiecowej obróbki kadziowej) i innych gałęzi gospodarki,
i środków spieniających mieszaninę skomponowaną z wykorzystanych żużli z rafinacji stali. Określono w warunkach
laboratoryjnych wytrzymałość na ściskanie i zginanie opracowanych materiałów, a także sprawdzono ich skuteczność
izolującą nadlew wlewka przed stratami ciepła.
Do wykonania materiałów izolacyjnych nadlewu użyto porafinacyjne pyliste żużle z procesów LF i VAD, których
3
3
gęstość waha się od 2,59 g/cm do 2,78 g/cm oraz odpad celulozowy. Żużle w przygotowanych mieszankach
pełniły rolę materiału ogniotrwałego oraz spoiwa. W celu dodatkowego zwiększenia wytrzymałości do związania
sypkich i włóknistych surowców w „monolit” użyto dodatkowych spoiw w postaci cementu hutniczego i wapna
hydratyzowanego. Do uzyskania odpowiedniej porowatości materiału użyto substancje spulchniające: proszki metali
reagujących z wodą, specjalny środek pieniący się wraz z detergentem.
3
Opracowane materiały charakteryzują się średnią gęstością około 0,7 g/cm , odpornością na zginanie około
7,9 KG, oraz odpornością na ściskanie około 10,9 KG. Z powodu małej wytrzymałości tych materiałów konieczne
będzie ich zbrojenie siatką z drutu stalowego.
Ocenę przydatności materiału izolacyjnego do ocieplania nadlewu wlewka przeprowadzono w warunkach
laboratoryjnych na przykładzie wlewków o masie 25 kg. Jama skurczowa wlewka zlokalizowana była w objętości
nadlewu, powyżej linii podziału nadlew-korpus, co świadczy o prawidłowej funkcji ocieplonego nadlewu.
Praca potwierdziła możliwość użycia żużli porafinacyjnych do wykonywania materiałów izolujących nadlew
wlewków stalowych.
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Mariusz Borecki: Poprawa skuteczności odtleniania stali niskowęglowej drutem aluminiowym
W praktyce stalowniczej w produkcji zwykłych gatunków stali dominującą pozycję zajmuje odtlenianie osadowe.
Najczęściej stosowanym do odtleniania osadowego pierwiastkiem jest glin. Zwykle do odtleniania wstępnego
stosuje się aluminium w kawałkach, natomiast końcowe precyzyjne odtlenianie prowadzi się za pomocą drutów
aluminiowych. Istotnym parametrem wprowadzania drutu do kadzi jest prędkość jego wprowadzania, która
wpływa na miejsce uwolnienia glinu.
Prawidłowo realizowane wprowadzanie drutu do kadzi powinno zapewnić uwolnienie wprowadzonego dodatku
w pobliżu dna kadzi. Warunkiem prawidłowego zaprojektowania technologii, to znaczy takiego dobrania prędkości
wprowadzania drutu, aby roztopił się w pobliżu dna kadzi, jest znajomość czasu roztapiania się drutu w konkretnych
warunkach.
Do właściwego zaprojektowania technologii konieczne jest uwzględnienie wielu czynników, z których niektóre
mogą się zmieniać z wytopu na wytop.
Nawet przybliżone wyznaczenie czasu roztapiania drutu w uśrednionych warunkach wydaje się problematyczne
bez odpowiednich obliczeń. Na rynku brak jest oprogramowania dedykowanego do symulacji procesu roztapiania
drutów wprowadzanych do ciekłej stali, co skłoniło autora do poszukiwania alternatywnych sposobów obliczenia
czasu roztapiania drutu. Wobec faktu, że proces roztapiania drutu wprowadzanego do ciekłej stali można określić
jako „ciągłe roztapianie metalu” (co oznacza, że jest to proces odwrotny do procesu ciągłego odlewania, który w istocie
jest procesem „ciągłego krzepnięcia metalu”), uznano, że oprogramowanie do numerycznej symulacji procesu ciągłego
odlewania powinno sprostać zadaniu jakim jest symulacja roztapiania drutu Al wprowadzanego do ciekłej stali.
W związku z tym do numerycznej symulacji roztapiania drutu wprowadzanego do kadzi zastosowano komercyjne
oprogramowanie dedykowane do symulacji procesów ciągłego odlewania stali oraz innych stopów i metali o nazwie
CalcoMOS. Obliczenia symulacyjne wykonywano dla drutów aluminiowych o dwóch najczęściej spotykanych
w krajowych stalowniach średnicach 10 i 13 mm. Dla każdej z tych średnic obliczenia wykonano w trzech
temperaturach 1570°C, 1600°C i 1630°C, co odpowiada przegrzaniu stali o ok. 40°C, 70°C i 100°C. Wyniki obliczeń
poddano weryfikacji przemysłowej. Próby przemysłowe wykonywane podczas obróbki pozapiecowej polegały na
pomiarze aktywności tlenu w stali bezpośrednio przed wprowadzeniem aluminium, następnie po wprowadzeniu
standardowej dla danych warunków ilości aluminium w postaci drutu podawanego z różną zadaną prędkością,
a następnie po ok. 1 minucie mieszania argonem i ponownym pomiarze aktywności tlenu. Porównanie wyników
przeprowadzonych prób przemysłowych i obliczeń numerycznej symulacji wykazało, że:
– prędkość wprowadzania drutu ma znaczący wpływ na skuteczność odtleniania stali glinem.
– wysoka efektywność odtleniania ma miejsce podczas wprowadzania drutu z prędkością zapewniającą jego roztapianie w pobliżu dna kadzi stalowniczej.
Na podstawie wyników symulacji numerycznej można stwierdzić, że pod użytecznym technologicznie pojęciem
oznaczającym „roztopienie się drutu aluminiowego” należy rozumieć roztopienie się zakrzepłej na drucie warstwy stali.
Proces ten jest ostatnim etapem roztapiania drutu, a odległość od dna kadzi, miejsca w którym ten proces zachodzi
ma decydujące znaczenie dla skuteczności odtleniania stali poprzez wprowadzane wraz z drutem aluminium.

Hanna Krztoń: Nowe możliwości badawcze w dyfraktometrii rentgenowskiej – dyfraktometr
Empyrean
W listopadzie 2011 zainstalowano i uruchomiono w Laboratorium Badań Właściwości i Struktury Materiałów
Instytutu nowy dyfraktometr rentgenowski Empyrean firmy PANalytical, przeznaczony do badań składu fazowego
materiałów polikrystalicznych. Dyfraktometr zastąpił dwa starsze dyfraktometry: Rigaku z roku 1960 oraz Philips
z roku 1975. Podstawowym elementem nowego dyfraktometru jest automatyczny podajnik na 15 próbek, wyposażony
w cztery różne rodzaje uchwytów, umożliwiające badanie zarówno próbek masywnych, jak i proszkowych, w tym
również o masie rzędu kilkunastu miligramów. W pomiarach można wykorzystać cztery rodzaje promieniowania:
miedzi, kobaltu, żelaza oraz chromu. Na specjalnym podwójnym ramieniu, po stronie wiązki ugiętej, znajdują się dwa
detektory: klasyczny proporcjonalny oraz nowoczesny, wysokowydajny, półprzewodnikowy detektor PIxcel. Detektor
półprzewodnikowy znacznie skraca czas pomiaru oraz umożliwia zastosowanie dwóch nowych technik badawczych:
mikrodyfrakcji i tzw. wiązki równoległej. Technika mikrodyfrakcji rentgenowskiej pozwala na oznaczenie lokalnego
składu fazowego w obszarach o średnicy 0,1 mm i 0,3 mm, co można z powodzeniem wykorzystać np. do analiz
zmian składu fazowego w warstwach i osadach przemysłowych. Z kolei skonfigurowanie wiązki pierwotnej w postaci
wiązki równoległej w połączeniu ze stolikiem wielkogabarytowym stwarza warunki do badań składu fazowego na
powierzchniach zakrzywionych lub chropowatych (np. na fragmentach rur). Na szczególną uwagę w dyfraktometrze
Empyrean zasługuje system Prefix, który gwarantuje poprawne ułożenie wszystkich elementów wyposażenia
dyfraktometru przy jakichkolwiek zmianach konfiguracji bez konieczności czasochłonnego justowania. Dyfraktometr,
układ chłodzenia oraz komputer sterujący pracą dyfraktometru są podłączone do systemu UPS, podtrzymującego
pracę urządzenia podczas zaników zasilania. Dyfraktometr spełnia wszystkie wymagane warunki bezpieczeństwa.
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XXXII SEMINARIUM NAUKOWE, 18-20 kwietnia 2012
XXXII Seminarium odbyło się w dniach 18-20.04.2012 r. w Ustroniu jako II Otwarte Seminarium Naukowe
Instytutu Metalurgii Żelaza pt. „Symulacja numeryczna i fizyczna w rozwoju wyrobów i technologii
przemysłu stalowego”
Seminarium dotyczyło zastosowań symulacji numerycznej i fizycznej do rozwoju technologii i wyrobów przemysłu
stalowego. Bazę naukową do dyskusji i analiz stanowiły wyniki badań uzyskane w zakończonym w maju 2011 roku
projekcie badawczym rozwojowym pt.: „Opracowanie podstaw przemysłowych technologii kształtowania struktury
i właściwości wyrobów z metali i stopów z wykorzystaniem symulacji fizycznej i numerycznej”, finansowanym przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a zrealizowanym przez Instytut Metalurgii Żelaza - jako głównego wykonawcę
- we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Częstochowską, Politechniką Śląską i Politechniką
Warszawską.
Referaty wygłoszone na Seminarium zostały opublikowane w kwartalniku „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza”
Nr 1 (2012), tom 64.

XXXIII SEMINARIUM NAUKOWE , 25 czerwca 2012

Janusz Dobrzański: Z wiatrem i pod wiatr energetyki odnawialnej
Malejące zasoby paliw kopalnianych oraz zwiększające się zapotrzebowanie na energię powodują, że z każdym
rokiem zwiększa się niebezpieczeństwo deficytu energii i groźba „black aut” – rozwierają się nożyce pomiędzy
światowym zapotrzebowaniem na energię a możliwościami jej wytwarzania. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych
50 lat światowe zapotrzebowanie na energię wzrośnie 2-krotnie, a deficyt energetyczny odczujemy już w roku 2030
roku. Należy zauważyć, że bardzo szybki wzrost zapotrzebowania na energię zanotowano od lat 50. XX wieku.
Zwiększyło to jednocześnie skutki uboczne – coraz szybsze zużywanie surowców energetycznych, rosnącą emisję CO2,
powodując efekt cieplarniany oraz niszczenie naturalnych ekosystemów.
Warto zaznaczyć, że Polska znajduje się w „strefie średniej dolnej” zużycia energii na jednego mieszkańca co
pokazano w postaci graficznej na tle innych krajów Europy i świata. W USA i Kanadzie zużycie energii na jednego
mieszkańca jest ponad 3 razy większe.
Wydaje się, że zwiększającego się zapotrzebowania na energię nie można już zatrzymać. Większe zużycie energii
jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym osiąganie wyższego standardu życia. Prowadzi to jednak nieuchronnie
do jeszcze większego zniszczenia środowiska naturalnego.
Skutki zwiększonego zanieczyszczenia środowiska obrazuje analiza globalnego stężenia trzech gazów „obwinianych”
za efekt cieplarniany: CO2, metanu i tlenku węgla, w ciągu ostatniego tysiąclecia przedstawiona w postaci graficznej.
Wyraźnie widać, że gwałtowne zwiększenie stężenia tych gazów nastąpiło w ciągu ostatnich 150 lat tzn. od czasu tzw.
rewolucji przemysłowej i dalej szybko wzrasta. Unia Europejska wprowadziła tzw. „3 × 20” w ramach prowadzonej
polityki restrykcje w założeniu mające zmniejszyć te niekorzystne zjawiska poprzez uzyskanie do roku 2020:
– 20% ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do 1990 r.
– 20% udziału energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej,
– 20% redukcji globalnego zużycia energii pierwotnej.
Alternatywą dla paliw kopalnych jest tzw. „zielona energia” ; słoneczna, wiatrowa i produkowana z biomasy czyli
energia odnawialna. Odnawialne źródła energii są definiowane jako te których zasoby uzupełniają się w naturalnych
procesach. Inaczej to źródła energii wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania
słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, a także
z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek
roślinnych i zwierzęcych.
Ocena zasobów surowców energetycznych wyraźnie wskazuje, że przyszłość należy do energii odnawialnych
ponieważ wszystkie pozostałe kiedyś ulegną wyczerpaniu.
Najwcześniej wykorzystywanym przez człowieka odnawialnym źródłem energii, oprócz drewna, był wiatr. Był on
wykorzystywany na morzu, do napędu łodzi w prostych żaglach do wielkich szkunerów, oraz na lądzie, w różnego
typu wiatrakach, a kolejno do napędu młynów, pompowania wody, aż w końcu w elektrowniach wiatrowych.
Pierwsze wzmianki historyczne o urządzeniach wiatrowych znajdują w Kodeksie Hammurabiego (1750 r. p.n.e.),
pierwsze rysunki u Herona z Aleksandrii (I w. p.n.e.). Za pierwszą wzmiankę o wiatrakach w Europie uważa się list
Umun Molenolinum Venticum (833 r.) z Anglii, są opisy wiatraków z XIV w. z Francji. W Polsce pierwsza wzmianka
pochodzi z klasztoru w Białym Buku z 1271 r. W XVIII w. w Polsce było już 20 tysięcy wiatraków, w połowie młyny.
Zmierzch wiatraków w Polsce przypada na początek XX wieku, a w szczególności po II wojnie światowej – zostało ich
tylko 3280. W 1954 r. według spisu powstało jedynie 63.
Renesans wiatraków nastąpił po wynalezieniu przez J. Juul w 1959 r. turbiny wiatrowej. Kryzys energetyczny od
1975 r. dał impuls szybkiego rozwoju energetyki wiatrowej. W Polsce pierwszą elektrownię wiatrową zbudowano
w 1991 r. przy wcześniej już istniejącej Elektrowni Wodnej w Żarnowcu – obecnie farma Lisewo. Obecnie bardziej
znane farmy wiatrowe, nadmorskie – Zagórze, a na południu Polski to Kamieńsk (przy elektrowni Bełchatów).
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Turbina wiatrowa działa na podobnej zasadzie jak skrzydła samolotu – tu również działa siła ciągu. Fizyka
3
wiatru daje możliwości określenia energii wiatru – jest ona wprost proporcjonalna do prędkości wiatru v . Podstawą
rozważań jest tzw. prawo Betza... „Idealnie skonstruowana turbina wiatrowa podczas swojej pracy spowolni wiatr
do 1/3 jego pierwotnej wartości i odzyska z niego 59,3% energii w nim zawartej”. Przetwarzanie energii wiatru na
energię elektryczną wymaga prostej instalacji zawierającej: turbinę wiatrową – generator – konwerter – transformator.
Moc elektrowni wiatrowej zależy od charakterystyki wiatru i parametrów technicznych wiatraka.
W szczególności jednak moc elektrowni zależy przede wszystkim od średnicy łopat wirnika, stanowią one zazwyczaj
2/3 wysokości wiatraka. Moc około 2 MW można osiągnąć dla turbiny o średnicy łopat rzędu 80 m. Jest to tyle, ile
Airbus A380 ma rozpiętość skrzydeł. Jeśli chodzi wysokość takiego wiatraka, to jest porównywalna z See Towers
w dyni lub stanowi połowę wysokości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Badania zasobów wiatru w Polsce w celu jego wykorzystania w energetyce wiatrowej wskazują, że I klasa zasobów
wiatrów znajduje się w obszarach nadmorskich Pomorza oraz północno-wschodnich rejonach Suwalszczyzny –
średnia prędkość wiatru wynosi 7m/s na wysokości 50 m ponad ziemią. Śląsk nie jest do tego celu predysponowany.
W szczególności, jeśli chodzi o wiatr, to o jego zasobach również decydują pory roku i pory dnia. Energia wiatru
jest większa w miesiącach zimowych niż letnich, a prędkość wiatru jest największa w godzinach południowych.
Trzeba zauważyć, że szczęśliwie w Polsce maksymalne zasoby energii wiatru pokrywają się z maksymalnym
zapotrzebowaniem na ciepło. Ponadto moc elektrowni wiatrowej silnie zależy od ukształtowania terenu, co należy
mieć szczególnie na uwadze przy budowie małych przydomowych elektrowni.
Obecnie na mapie Polski można w każdym regionie znaleźć odnawialne źródła energii, w szczególności: z udziałem
biomasy, wody i wiatru. Największy udział energii pochodzącej od wiatru jest jednak w obszarach nadmorskich.
Przyszłość również należy do farm wiatrowych w regionach nadmorskich, a być może i morskich. W roku 2020
ma być tam zainstalowane ponad 5000 MW, podczas gdy w Wielkopolsce tylko około 1000 MW, a obszarze Śląska
tylko niecałe 600 MW. Podpisane już umowy na budowę nowych elektrowni wiatrowych wyraźnie wskazują trend
wzrostowy.
Można stwierdzić, że perspektywy energetyki wiatrowej są niezwykle obiecujące. Wynika to z faktu, że jest to przede
wszystkim, przy obecnie obowiązujących zasadach ekonomicznych, inwestycja opłacalna. Koszt budowy elektrowni
o mocy 1MW wynosi około 1mln złotych, który zwróci się po 12 latach, a roczny dochód ze sprzedaży prądu jest rzędu
0,5 mln złotych. To powoduje, że obserwuje się dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej. W 2011 roku było 1,5 MW
energii z elektrowni wiatrowych, w 2013 ma być już ponad 3MW – 2 razy tyle w ciągu 2 lat!
Z wiatrem …, czyli zalety energetyki wiatrowej: to czysta energia, brak emisji szkodliwych substancji (1 MWh
energii elektrycznej konwencjonalnej, to około: 5,5 kg SO2, 4,2 kg NOx, 700 kg CO2, 49 kg pyłów i żużlu), zasoby
energii wytwarzane przez elektrownie wiatrowe odnawiają się w krótkim czasie, możliwość zastosowania małych
turbin wirowych i produkcji prądu w terenach gdzie prąd sieciowy nie dociera.
Trzeba jednak pamiętać, że energetyka wiatrowa nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. Możliwe jest wykorzystanie
tylko 1% wszystkich wiatrów na Ziemi, co pozwoli zaspokoić zaledwie 80% aktualnych potrzeb energetycznych.
Aby zastąpić energię pozyskiwaną z ropy naftowej wydobywanej z jednej platformy wiertniczej (12 tysięcy baryłek
dziennie, to trzeba by było zbudować elektrownię wiatrową z 10 000 wiatraków (o średnicy łopatki 30,5 m).
A teraz… pod wiatr czyli wady. Jednym ze stereotypów powszechnie uznanych za przeszkodę w rozpowszechnieniu
elektrowni wiatrowych jest hałas jaki one generują. Badania wykazują, że hałas od turbiny wiatrowej jest rzędu
hałasu w biurze – chyba problemem jest to, że jest jednorodny i „inny”, a ponadto generowane są także infradźwięki,
szczególnie wyczuwalne przez zwierzęta. Nie ulega wątpliwości, że elektrownie wiatrowe: stanowią zagrożenie dla
ptaków i nietoperzy (śmierć, zmiany przelotów), uzależnione są od zmienności wiatru, a farmy wiatrowe zajmują
dużo miejsca, powodują zmiany w krajobrazie i to wyraźnie na niekorzyść. Wadą elektrowni wiatrowych jest
również to, że elektrownie wiatrowe nie wnoszą mocy do systemu w okresie największego poboru mocy a ponadto
destabilizują sieć energetyczną i wymagają przeciwwagi w postaci tzw. „źródła twardego” (np. energia jądrowa).
Elektrownie wiatrowe ulegają też awariom i wypadkom. Powodem mogą być mechaniczne uszkodzenia, np. wskutek
uruchomienia turbiny przy zbyt silnym wietrze (może też nie zadziałać hamulec) lub wskutek iskrzenia, zatarcia –
są to pożary. Statystyka wypadków wskazuje wyraźny trend wzrostowy – wynika on jednak nie z tego, że tak często
elektrownie ulegają awariom, ale przede wszystkim z tego, że rocznie przybywa wiele nowych inwestycji.
Wicher przemian objął także budowę turbin wiatrowych. Wyróżnia się podstawowe 2 typy turbin: o osi poziomej
i pionowej. Zaletami turbin o osi poziomej są: duży zakres mocy, duży wybór urządzeń, ale są dość głośne. Natomiast,
turbiny o osi pionowej są: ciche, dość lekkie, ale do dyspozycji jest mały wybór urządzeń i mocy. W każdej grupie,
wyróżnia się turbiny: jedno-, dwu-, trój- i wielo- płatowe, przy czym największa sprawność turbiny wiatrowej jest dla
trójpłatowego wirnika.
Ogólnie, elementami składowymi elektrowni wiatrowej są; fundament, wieża, gondola i wirnik. Wieże, są zbudowane
z rur stalowych (łączone segmenty) lub kratownic stalowych, a ostatnio najczęściej są to słupy betonowe. Wirniki ,
które uważa się za jeden z najważniejszych elementów budowy elektrowni wiatrowej, przekształcają energię wiatru
w energię mechaniczną przekazywaną do generatora. Wymagania dla materiałów to : duży moduł sprężystości,
3
wytrzymałość na rozciąganie, mała gęstość (np. Kevlar 1440 kg/m ). Łopaty zbudowane są natomiast z kompozytów;
osnowa: żywice epoksydowe, poliester, zbrojenie: włókno szklane, węglowe, aramidowe – Kevlar 49.
W zasadzie cała elektrownia wiatrowa znajduje się w gondoli. Jej częściami składowymi są: wirnik, hamulec,
skrzynia przekładniowa, wał, generator oraz elementy pomiarowe wiatru.
Koszt budowy instalacji wiatrowych w Polsce obecnie szacuje się na 5–7 mln zł za 1 MW zainstalowanej mocy, przy
czym struktura kosztów kształtuje się: turbina wiatrowa ok. 80%, budowa dróg dojazdowych i fundamentów pod
konstrukcję ok. 7%, koszty przyłączenia do sieci ok. 6%, koszt projektu ok. 4%, wewnętrzna sieć energetyczna ok. 1%
(dotyczy farm), ubezpieczenie ok. 1%
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Natomiast całkowity koszt eksploatacji dla przykładowej farmy wiatrowej o zainstalowanej mocy 40 MW to 7 mln
zł rocznie, a w tym : serwis urządzeń i zarządzanie farmą ok. 50 % (3,4 mln zł), podatek od nieruchomości, opłaty
dzierżawne ok.18 %. (1,2 mln zł), koszt bilansowania energii, zależne od warunków pogodowych ok.16 % (ok. 1,1 mln
zł), ubezpieczenie ok. 10 % (720 tys. zł), energia na potrzeby własne ok. 5% (ok. 330 tys. zł).
Zyski osiągają te farmy wiatrowe, które z 1 MW zainstalowanej mocy produkują rocznie co najmniej 2 tys.
megawatogodzin energii. Przykładowo farma o mocy 40 MW powinna przynosić roczne przychody ze sprzedaży
energii na poziomie wyższym niż 36 mln zł.
Podsumowując rozważania „Z wiatrem i pod wiatr energetyki odnawialnej” można stwierdzić, że:
1. Szacunkowy potencjał energetyki wiatrowej jest oceniany na 10% obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną (~0,6 GW).
2. Przyszłość to:
– lokalizacja farm wiatrowych na morzu,
– budowanie małych turbin wiatrowych na potrzeby lokalne,
– budowanie hybrydowych instalacji wiatrowo- słonecznych jako źródła ciepła do domów, energii do rożnego typu
instalacji (np. napowietrzania stawów, pompowania wody, oczyszczania ścieków, itd.).
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Harald Kania: Metoda obliczeniowa do projektowania składu chemicznego zasypki krystalizatorowej
W referacie przedstawiono sposobu funkcjonowania zasypki i żużla w krystalizatorze urządzenia COS, problemów
związanych z właściwym doborem zasypki w zależności od stosowanych technologicznych parametrów odlewania,
oraz możliwości ich rozwiązania w wyniku zastosowania prostej metody obliczeniowej opartej na regułach
i równaniach empirycznych rozwiniętych w ostatnich latach.
Pomimo wzrostu wiedzy specjalistycznej producentów zasypek na temat wymaganych parametrów
fizykochemicznych, w dalszym ciągu dla wielu użytkowników właściwy dobór zasypki krystalizatorowej do lokalnych
warunków technicznych i technologicznych odlewania stanowi znaczący problem. W większości stalowni najczęściej
dobór zasypek krystalizatorowych odbywa się na podstawie wskazań producenta lub na zasadzie „prób i błędów” np.
przez jednoczesne wprowadzenie do wybranych krystalizatorów różnych gatunków zasypek i ich ocenę na podstawie
obserwacji wzrokowej, analizy parametrów chłodzenia pierwotnego, pomiarów głębokości fazy ciekłej żużla i na
ocenie jakościowej wlewków ciągłych. Tego typu podejście obarczone jest zawsze pewną dozą ryzyka wystąpienia
awarii i odlania złej jakości wlewków COS.
W celu zminimalizowania tego ryzyka w ramach pracy statutowej, opracowano metodę obliczeniową do
projektowania składu chemicznego zasypki krystalizatorowej uwzględniającą lokalne warunki technicznotechnologiczne urządzenia COS.
Metoda obliczeniowa podzielona została na tzw. „moduły” w ramach których:
– następuje przyporządkowanie analizowanej stali do grupy gatunkowej zgodnie z przyjętym podziałem. W module
tym prowadzone są obliczenia temperatury likwidusu i solidusu, obliczanie potencjału ferrytycznego oraz obliczenia parametrów pomocniczych (tj. stosunek Mn/S, Mn/Si, itp.),
– dla analizowanego przekroju wlewka wykonuje się obliczenia w celu określenia długości ciekłego rdzenia wlewka –
tzw. „długości metalurgicznej” oraz wyliczenia parametru R, tj. stosunku pola do objętości wlewka. Na podstawie
wartości parametrów z tego modułu określa się zawartość wolnego węgla w zasypce,
– optymalizuje się parametry ruchu oscylacyjnego krystalizatora w oparciu o przyjęte kryteria takie jak np. dopuszczalną głębokość i długość znaku oscylacyjnego, czy przyjęty zakres czasu kroku wyprzedzenia itp.
W oparciu o ustalone warunki i następujące po sobie kroki logiczne, w poszczególnych modułach prowadzone
są przy użyciu wzorów empirycznych i uśrednionych wartości wybranych parametrów odlewania obliczenia na
podstawie których ustala się optymalne (założone) wartości fizyczne żużla krystalizatorowego tj. zasadowość, lepkość
i temperaturę krystalizacji (przełomu). Następnym krokiem jest projektowanie składu chemicznego zasypki, które
prowadzi się w oparciu o wielokrotną kalkulację ww. wielkości fizycznych, aż do uzyskania wyników najbardziej
zbliżonych do wartości założonych.
Obecnie opracowana metoda dedykowana jest głównie do projektowania składu chemicznego zasypek
krystalizatorowych przeznaczonych do odlewania wlewków płaskich ze stali węglowych i niskostopowych przy
standardowych prędkościach odlewania. Dla mniejszych formatów wlewka ciągłego (< kw. 160 mm) uzyskuje się
nieznaczne przeszacowane założonych wartości fizycznych żużla, co w konsekwencji rzutuje na kalkulację składu
chemicznego zasypki. Wzory empiryczne, na których opiera się metoda obliczeniowa dla tej grupy wlewków ciągłych,
wymagają dopracowania w oparciu o doświadczenia przemysłowe.
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Jerzy Pogorzałek, Lech Bulkowski, Urszula Galisz, Piotr Różański: Możliwości Instytutu w zakresie wytapiania
stali i stopów
Celem prezentacji było przedstawienie możliwości nowych urządzeń do wytapiania stali i stopów w Instytucie
Metalurgii Żelaza.
W roku 2012 w Instytucie uruchomiono nowoczesny próżniowy piec indukcyjny o nazwie VIMLab 30-70 produkcji
firmy SECO/WARWICK w Świebodzinie. Instytut posiada obecnie dwa nowoczesne urządzenia do wytapiania stali
i stopów reprezentujące nowy poziom konstrukcyjny o charakterze high-technology. Sześć lat wcześniej uruchomiono
piec VSG 100S firmy PVATepa. Oba piece wyposażone są w komputerowe sterowanie procesem z archiwizacją jego
parametrów. Wytapianie i odlewanie metalu może się odbywać w próżni lub w dowolnej atmosferze gazowej. Możliwe
jest wykonywanie wytopów o masie: 15, 30, 50 i 100 kg. Charakterystykę urządzeń i ich możliwości technologiczne
wraz z posiadanym obecnie typoszeregiem wlewnic tradycyjnych i chłodzonych wodą umożliwiających kontrolowany
przebieg krzepnięcia przedstawiono w tablicy poniżej.
Lp.
1
2

Rodzaj konstrukcji pieca
Wielkość
wytopu

PRÓŻNIOWY PIEC INDUKCYJNY
VSG 100

PRÓŻNIOWY PIEC INDUKCYJNY
VIM 30

Piec „pionowy” – odsuwane sklepienie pieca

Piec „poziomy” – poziome odsuwanie komory

maksymalna

100

30

minimalna

50

15

3

Wyposażenie tygli

Cewka o pojemności 100 kg i 50 kg

Cewka o pojemności 30 kg i 15 kg

4

Minimalne wypełnienie
tygla ciekłą stalą

60%

60%

5

Sposób odlewania

6

Rodzaj wlewnic –
masa wlewka

7

Odlewanie do form

8

Sposób pracy – atmosfera pieca

9

Wielkość próżni

10

11

12

Systemy:
– pomiaru temperatury
– pobierania próbek

Z góry do wlewnicy ustawionej na stole obrotowym, poprzez kadź pośrednią, nagrzewaną
oporowo do temperatury 1200°C

Z góry, bezpośrednio do wlewnicy ustawionej na
stole obrotowym i do form

Wlewnica okrągła:
150 × 860mm, masa wlewka – 100 kg
Wlewnice o przekroju kwadratowym:
125/135 × 625 mm, wlewek – 68 kg
140/160 × 640 mm, wlewek – 100 kg
Wlewnice o przekroju płaskim:
250 × 60 × 1020 mm – wlewek 98 kg
150 × 60 × 1020 mm – wlewek 72,5 kg
Krystalizatory o przekroju:
– kwadratowym:
100 ×100 × 1100 mm – wlewek78 kg
– płaskim:
250 × 50 × 1100 mm – wlewek 97 kg
120 × 50 × 1100 mm – wlewek 47 kg

Wlewnica okrągła nadstawkowa:
122/145 × 200 mm – wlewek – 30 kg

Niemożliwe

Forma odlewnicza
Istnieje możliwość ustawienia na stole obrotowym
np. 3 wlewnic o pojemności 10 kg i odlewanie
wlewków o mniejszej masie.

Możliwe

– praca przy zamkniętej komorze w podciśnieniu lub atmosferze obojętnej

– praca przy zamkniętej komorze w podciśnieniu
lub atmosferze obojętnej
– praca przy otwartej komorze, w atmosferze
powietrza

Na zimno – 10-6 mbar
Na gorąco – 10-2 mbar

Na zimno – 10-4 mbar
Na gorąco – 10-2 mbar

– Pomiar temperatury: termoelementem zanurzeniowym o 1700°C i pirometrem optycznym od
700°C do 2000°C
– Pobieranie próbek za pomocą lancy z zamontowanym ceramicznym tygielkiem
– Możliwość dokonywania operacji podczas przebiegu procesu próżniowego (bez likwidacji próżni)

Wprowadzanie dodatków
stopowych

Zbiornik załadowczy o pojemności 1 litra z kla- Podajnik dodatków stopowych umożliwiający dozopą dolną i możliwością jej stopniowego otwie- wanie w dowolnym momencie procesu, 6 różnych
rania
składników stopowych

Możliwości technologiczne
i badawcze z wykorzystaniem indukcyjnych pieców
próżniowych

Wytapianie w próżniowych piecach indukcyjnych (ppi) stwarza szerokie możliwości w zakresie wytwarzania stali i stopów specjalnych o skomplikowanych i ściśle określonych składach chemicznych,
jak również uzyskania wysokiej czystości metalurgicznej stali pod względem zawartości szkodliwych
domieszek oraz zawartości gazów.
Zastosowanie odpowiedniej technologii odwęglania w próżni, umożliwia obniżenie węgla w stali do
bardzo małych zawartości, nieosiągalnych innymi metodami.
Proces odlewania metalu może być przeprowadzony w dowolnie dobranej atmosferze gazowej i przy
dowolnym ciśnieniu.
Obydwa próżniowe piece indukcyjne mogą być wykorzystywane w realizacji wszelkiego rodzaju projektach badawczych, w których prowadzone są np.:
– badania materiałoznawcze,
– charakterystyki właściwości fizycznych stali i stopów,
– badania nad nowymi gatunkami stali i stopów,
– badania nad gatunkami stali i stopów specjalnych o wymaganej bardzo wysokiej czystości metalurgicznej oraz bardzo małej zawartości gazów i pierwiastków domieszkowych.
Dotyczy to między innymi prac nad opracowaniem nowej generacji stali wysokostopowych dla przemysłu zbrojeniowego, energetycznego, budownictwa i innych.
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Dla optymalizacji technologii wytapiania i odlewania mogą być prowadzone badania w zakresie:
– wyznaczania temperatury likwidus i solidus dla nowo projektowanych stali i stopów,
– wyznaczanie prędkości procesu krzepnięcia metalu we wlewnicach żeliwnych,
– badań segregacji we wlewkach
– badania kinetyki procesu metalurgicznego w zakresie: odtleniania, odsiarczania oraz rafinacji
stali i stopów, a także parowania składników kąpieli metalowej.
Piece mogą być również wykorzystane w realizacji projektów dotyczących technologii wytapiania
stali i stopów, symulujących późniejsze ich zastosowanie w warunkach przemysłowych.

12
cd.

13

Możliwości technologiczne
i badawcze z wykorzystaniem indukcyjnych pieców
próżniowych cd.

Materiał badań

Dodatkowymi atutami pieca VIM 30 są:
Dodatkowymi atutami pieca VSG 100S są:
– możliwość wytapiania stali i stopów z od- – prowadzenie badań na mniejszych masach materiału, np. badań o charakterze poznawczym,
laniem we wlewki o dużych masach (do
100 kg) zintegrowanych z procesem walco- – możliwość prowadzenia badań jakości materiałów izolacyjnych (zasypek) wprowadzanych na
wania w linii LPS,
powierzchnię metalu w nadstawce wlewnicy, przy
– możliwość odlewania stali do wlewnic chłootwartym piecu,
dzonych wodą (krystalizatorów) o kontrolo– możliwość odlewania stali i stopów do form na
wanym procesie krzepnięcia.
różnego rodzaju półwyroby o określonych kształtach i wymiarach,
– możliwość kontynuacji prac nad odlewaniem stopów do zastosowań medycznych (protezy stomatologiczne), dla przemysłu obronnego (pierścienie
–magnesy do rakiet), w tym również optymalizacja technologii ich wytapiania i odlewania poprawiająca jakość tych wyrobów,
– możliwość rozszerzenia oferty IMŻ w zakresie
wytwarzania stopów specjalnych w postaci odlewów.
Materiałem badań mogą być:
– wlewki odlewane z góry o zróżnicowanych wymiarach, podanych powyżej,
– pręty o różnych średnicach, odlewane do form,
– ciekły metal, w zakresie jego składu chemicznego oraz wyznaczania temperatur likwidus
i solidus dla stali i stopów,
– kondensat par metali.

XXXV SEMINARIUM NAUKOWE, 26 listopada 2012

Roman Kuziak: Opracowanie technologii produkcji odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego ze
stali węglowych i średniostopowych z zastosowaniem regulowanej obróbki cieplno-plastycznej
i przyspieszonego-kontrolowanego chłodzenia po kuciu
W prezentacji przedstawiono opracowanie technologii produkcji odkuwek dla przemysłu samochodowego ze stali
węglowej-manganowej oraz stali z mikrododatkami stopowymi (V i V+Ti), które zrealizowano w ramach projektu
celowego. Technologia ta umożliwia uzyskanie odkuwek o pożądanych właściwościach mechanicznych z pominięciem
dodatkowych zabiegów obróbki cieplnej – z zastosowaniem jednego nagrzewania do kucia i obróbki cieplnej, która
polega na przyspieszonym chłodzeniu bezpośrednio po procesie kształtowania. Redukuje to koszty związane z
nakładami energetycznymi, a także skraca czas cyklu produkcyjnego.
Opracowano technologie regulowanego kucia połączone z przyspieszonym chłodzeniem odkuwek ze stali węglowomanganowych oraz mikrostopowych (w tym o zmodyfikowanym składzie chemicznym) przeznaczonych dla przemysłu
motoryzacyjnego. Opracowana technologia wytwarzania odkuwek pozwala na uzyskanie właściwości mechanicznych
spełniających wymagania określone przez potencjalnych odbiorców odkuwek. Wdrożenie opracowanej technologii
zapewni ograniczenie kosztów produkcji odkuwek głównie dzięki wyeliminowaniu obróbki cieplnej w postaci
dodatkowej operacji normalizowania, zmniejszy nakłady energetyczne oraz długość cyklu procesu produkcyjnego.
W ramach projektu opracowano modele rozwoju mikrostruktury, przemian fazowych stali węglowo-manganowych
i mikrostopowych. Opracowane modele zastosowano w symulacjach numerycznych procesów kucia i przyspieszonego
chłodzenia odkuwek o złożonej geometrii. Weryfikację wyników symulacji numerycznych prowadzono w oparciu
o dane uzyskane w badaniach przemysłowych. W efekcie tych prac uzyskano możliwość modelowania właściwości
mechanicznych na podstawie parametrów procesu kucia i przyspieszonego chłodzenia oraz poszerzono bazę
dostępnych danych o warunkach brzegowych i początkowych procesów wytwarzania.
Roman Kuziak: Opracowanie technologii produkcji odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego ze stali
węglowych i średniostopowych z zastosowaniem indukcyjnego nagrzewania wsadu
W prezentacji przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w celu opracowania technologii kucia odkuwek
stosowanych w produkcji podzespołów zawieszenia samochodów ciężarowych i przyczep z zastosowaniem indukcyjnego
nagrzewania półfabrykatów przeznaczonych do kucia. Zastosowanie takiej technologii skraca czas nagrzewania
materiału w porównaniu do metod konwencjonalnych, ograniczając dzięki temu rozrost ziarna austenitu i redukując
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koszty związane z grzaniem. Specyfikę nagrzewania indukcyjnego zidentyfikowano w oparciu o symulacje numeryczne
tego procesu, stosując oprogramowanie opracowane w AGH oraz na podstawie przeprowadzonych doświadczeń
przemysłowych. Pozwoliło to określić warunki początkowe procesu kucia. Technologię kucia opracowano w oparciu
o symulacje fizyczne i numeryczne tych procesów.
Dane materiałowe do symulacji numerycznej pozyskano w doświadczeniach przeprowadzonych z wykorzystaniem
dylatometru DIL 805 A/D i symulatora Gleeble 3800. Obejmowały one kinetykę przemian fazowych i strukturalnych
w procesie kucia. Parametry termofizyczne niezbędne w przeprowadzonych symulacjach obliczono za pomocą
programu ThermoCalc i JMatPro.
Opracowano technologie kucia półfabrykatów nagrzewanych indukcyjnie ze stali węglowo-manganowych oraz
mikrostopowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Opracowane technologie wytwarzania odkuwek
pozwalają na uzyskanie właściwości mechanicznych spełniających wymagania określone przez potencjalnych
odbiorców odkuwek. Krótki czas nagrzewania indukcyjnego ogranicza rozrost ziarna austenitu, co pozytywnie
wpływa na wzrost właściwości mechanicznych odkuwek. Wdrożenie opracowanej technologii kucia z indukcyjnym
nagrzewaniem półfabrykatów zapewni ograniczenie kosztów produkcji odkuwek dzięki zmniejszeniu nakładów
energetycznych związanych z nagrzewaniem do temperatury kucia oraz skróci długość cyklu realizowanego procesu
produkcyjnego.
W ramach projektu opracowano modele opisujące przemiany fazowe oraz rozwój mikrostruktury stali nagrzewanych
indukcyjnie, a także modele reologiczne oraz rozwoju struktury stali węglowo-manganowych i mikrostopowych
zastosowane do symulacji procesu kucia. Przeprowadzono symulacje numeryczne nagrzewania indukcyjnego,
kucia, a także normalizowania odkuwek. Metodę symulacji numerycznej wykorzystano również do optymalizacji
kształtu matryc ze względu na zużycie w czasie kucia. Weryfikację wyników wszystkich symulacji numerycznych
przeprowadzono wykorzystując dane uzyskane w badaniach przemysłowych. Dodatkowym efektem tych prac było
również poszerzenie bazy danych o brzegowych i początkowych warunkach procesów kucia odkuwek.
Roman Kuziak: Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowej generacji kształtowników
i akcesoriów do obudów górniczych o właściwościach mechanicznych, powierzchniowych i fizykochemicznych dostosowanych do złożonych i zmiennych warunków eksploatacyjnych w polskich
kopalniach węgla kamiennego
W prezentacji przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu celowego wykonywanego przez Hutę
Łabędy S.A. we współpracy z Instytutem Metalurgii Żelaza i Głównym Instytutem Górnictwa. Celem projektu było
opracowanie technologii wytwarzania odrzwi obudów górniczych o dużej nośności i podwyższonych właściwościach
eksploatacyjnych, gwarantowanych zastosowaniem elementów konstrukcyjnych ze stali o wysokich właściwościach
wytrzymałościowych i bardzo dużej ciągliwości, podwyższonej odporności na obciążenia dynamiczne oraz odporności
na agresywne działanie kopalnianego środowiska korozyjnego. Wysokie właściwości mechaniczne stali uzyskano
poprzez kontrolowanie zawartości pierwiastków podstawowych, tj.: C, Mn, Si; ograniczenie ilości i wielkości wtrąceń
niemetalicznych oraz poprzez zastosowanie mikrododatków pierwiastków stopowych, V i Ti, które wydzielają się
w postaci bardzo drobnych cząstek węglikoazotków typu MX (M=V,Ti; X=C,N), korzystnie wpływających na zmiany
zachodzące w strukturze stali w procesie przeróbki cieplno-plastycznej, prowadząc do uzyskania drobnoziarnistej
– umocnionej wydzieleniowo – struktury ferrytyczno-perlitycznej kształtowników typu V stosowanych do produkcji
obudów kopalnianych. W celu podwyższenia odporności korozyjnej na oddziaływanie środowiska wód kopalnianych,
do stali wprowadza się dodatki Cu, Cr i Ni.
W wyniku prac wykonywanych w ramach projektu celowego opracowano skład chemiczny nowego gatunku
stali o podwyższonych parametrach mechanicznych i odporności korozyjnej o symbolu S550W. Zmodernizowano
technologię wytwarzania kształtowników typu V i jarzm strzemion typu SD i SDO oraz opracowano konstrukcję
odrzwi obudowy ŁPw. Nowa konstrukcja odrzwi pozwala w optymalny sposób wykorzystać wysoką wytrzymałość
poszczególnych elementów. Odrzwia ŁPw ze stali S550W charakteryzują się podwyższonymi parametrami
podpornościowymi zarówno w zakresie ich pracy jako sztywne, jak i podatne. Efekty te osiągnięto wielokierunkowo
– poprzez podniesienie parametrów mechanicznych stali stosowanych na obudowy wyrobisk korytarzowych
powodujące podwyższenie nośności poszczególnych elementów, a także przez odpowiednie ukształtowanie łuków oraz
ich efektywne połączenie w złączach ciernych za pomocą dwóch lub trzech strzemion o podwyższonej wytrzymałości
– SDw.
Odrzwia zostały przebadane w stanowisku badawczym w GIG oraz w wybranych wyrobiskach kopalń „BobrekCentrum”, „Bogdanka” i „Jas-Mos”. Badaniom poddano odrzwia typu ŁPw, ŁPSC oraz SPŁ, których łuki wykonano
ze stali o podwyższonych parametrach mechanicznych II generacji – S550W. Na wszystkich odcinkach testowych
odrzwia z nowego gatunku stali pracowały poprawnie, skutecznie zabezpieczając wyrobiska.

