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1. Wstęp 

 Utlenianie stali towarzyszy procesom nagrzewania wsadu przed przeróbką plastyczną.          
W wyniku utleniania powstaje zgorzelina, będąca istotnym problemem zarówno dla procesu 
nagrzewania, jak i podczas późniejszej obróbki. Nagrzewanie wsadu przed przeróbką 
plastyczną odbywa się w piecach do pracy ciągłej. Przestoje, spowodowane koniecznością 
napraw i remontu trzonów uszkodzonych na skutek działania odpadającej w czasie 
nagrzewania zgorzeliny, powodują straty ciepła.  

Zbyt duża przyczepność powoduje, że zgorzelina nie jest w całości usuwana, a w trakcie 
procesu przeróbki zostaje zawalcowana w powierzchnię wyrobu. Usunięcie zawalcowań 
wymaga uciążliwej i kosztownej obróbki mechanicznej wyrobów stalowych, co pogarsza 
jednak ich jakość. Dobór odpowiednich parametrów nagrzewania wsadu pozwala na 
uzyskanie odpowiedniej przyczepności zgorzeliny, czyli takiej, przy której zgorzelina nie 
będzie odpadać w piecu utrudniając proces nagrzewania, jednak po opuszczeniu jednostki 
grzewczej będzie łatwo oddzielać się od podłoża stalowego.  

Koniecznym jest więc opracowanie technologii ograniczającej stratę stali oraz 
zapewniającej taką przyczepność zgorzeliny do podłoża stalowego, aby nie odpadła ona w 
piecu i łatwo dała się usunąć po jego opuszczeniu. 

Jednym z parametrów decydujących o technologii jest temperatura nagrzewania. Ma ona 
również wpływ na osiąganą w trakcie nagrzewania wsadu przyczepność zgorzeliny. 

Przyczepność, czyli siła związania zgorzeliny z podłożem jest wypadkową wielu 
czynników. Zależy od czasu i temperatury nagrzewania, składu atmosfery gazowej oraz 
składu chemicznego i struktury stali [1].  
 W artykule przedstawiono wyniki badań przyczepności zgorzeliny dla stali 18G2A. Na 
podstawie wyników badań i obliczeń dokonano analizy wpływu temperatury nagrzewania na 
przyczepność zgorzeliny do podłoża stalowego. Opracowano zależności opisujące korelację 
pomiędzy temperaturą powierzchni wsadu a przyczepnością. 
2. Stanowisko badawcze i metodyka pomiarów 

Badania przyczepności zgorzeliny przeprowadzono na stanowisku znajdującym się w 
Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska [2÷4]. Przyczepność zgorzeliny 
wyznaczono stosując metodę masową. Istotą pomiaru przyczepności pozbycie się części 
zgorzeliny za pomocą uderzenia w powierzchnię czołową próbki z regulowaną energią. 
Metoda masowa pomiaru przyczepności zgorzeliny polega na ważeniu próbek w kolejnych 
etapach badania. Miarę przyczepności warstwy zgorzeliny można wyrazić stosunkiem masy 
zgorzeliny pozostałej po zbiciu do całkowitej masy zgorzeliny [3÷6]. Wartość tej 
przyczepności określa zależność: 
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gdzie: 
m1- masa próbki po nagrzewaniu, kg, 
m2- masa próbki po zbiciu zgorzeliny, kg, 
m3- masa próbki po całkowitym oczyszczeniu, kg, 
P - miara przyczepności zgorzeliny, określona poprzez procentowy udział zgorzeliny 
pozostałej na rdzeniu stalowym po uderzeniu zbijaka, %. 
Masę próbki po nagrzaniu wyznaczono z zależności: 

 1



Fe
01 x

Az
mm


                                                                                                                        (2) 

gdzie:   
m0- masa próbki przed nagrzewaniem, kg,      
z-strata stali na zgorzelinę, kg/m2, 
A- powierzchnia próbki, m2, 
xFe-udział żelaza w zgorzelinie (xFe=0,74). 
Stratę stali na zgorzelinę wyznaczono na podstawie zależności: 
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3. Wyniki obliczeń  
 Próbki nagrzewano w atmosferze spalin, dla wartości stosunku nadmiaru powietrza 
spalania α=0,8 i α=1,2, przy stałej temperaturze powierzchni wsadu. Nagrzewanie 
prowadzono dla temperatur: 900, 1000, 1100, 1200 i 1300°C. Czas nagrzewania wynosił 
τ=2h. Wyniki pomiarów przyczepności przedstawiono na rys. 1. 
 

 
 
4. Analiza wpływu temperatury nagrzewania na przyczepność  
 Na podstawie wyników obliczeń i pomiarów laboratoryjnych wykonano analizę wpływu 
temperatury nagrzewania na przyczepność zgorzeliny, powstającej w procesie nagrzewania 
wsadu. Wykonano symulacje komputerowe mające na celu aproksymację funkcji 
matematycznych, które mogłyby opisywać ten wpływ.  
Dla nadmiaru powietrza spalania otrzymano następujące zależności: 
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Dla niedomiaru powietrza spalania otrzymano następujące zależności: 
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Dla wyznaczonych funkcji matematycznych obliczono wartości błędów statystycznych, które 
zestawiono w tabeli 1. 
 
 Tabela 1 
 Wartości błędów statystycznych dla funkcji opisujących wpływ 

temperatury nagrzewania na przyczepność zgorzeliny dla stali 18G2A  
  

Wartość 
stosunku 
nadmiaru 
powietrza 
spalania 

 Średni błąd 
aproksymacji 

Suma 
kwadratów 
odchyleń 

Współczynnik 
 Nr 

zależności 
korelacji 

 R2 δ , % 
 

4 0,994 8,511 3,757  
5 0,997 4,490 2,042 

 6 0,993 8,398 5,464 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie podane powyżej zależności opisujące wpływ temperatury nagrzewania na 
przyczepność zgorzeliny charakteryzuje wysoki współczynnik korelacji oraz niewielki średni 
błąd aproksymacji, co świadczy o poprawności przyjętych funkcji matematycznych. 
Funkcjami najdokładniej opisującymi wpływ temperatury na przyczepność zgorzeliny są 
funkcje wielomianowe (5) i (10), jednakże ze względu na większe możliwości zastosowania 
do rozważań matematycznych zagadnień związanych z przyczepnością zgorzeliny proponuje 
się wykorzystanie następujących zależności (8) i (13). 

7 0,991 6,492 5,450 
α=1,2 

8 0,995 7,225 5,222 

9 0,992 5,258 5,945 
10 0,992 4,782 5,886 
11 0,984 7,406 12,322 α=0,8 

12 0,983 6,676 12,856 
13 0,986 5,114 12,175 
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5. Stwierdzenia i wnioski 
 Na podstawie przeprowadzonych badań można sprecyzować następujące wnioski: 

 Temperatura ma zasadniczy wpływ na przyczepność zgorzeliny do podłoża stalowego. 
 Przyczepność zgorzeliny rośnie wraz ze wzrostem temperatury nagrzewania. 
 Przyczepność zgorzeliny dla próbek ze stali 18G2A przyjmuje wyższe wartości dla 

niedomiaru powietrza spalania niż dla nadmiaru. 
 Wpływ temperatury nagrzewania na przyczepność zgorzeliny dla stali 18G2A można 

z dużą dokładnością opisać za pomocą zależności (4)÷(13). Proponuje się 
wykorzystanie zależności (8) i (13) ze względu na ich dużą dokładność oraz większe 
możliwości zastosowania do rozważań matematycznych. 

 Niezbędne są dalsze badania dla stali 18G2A mające na celu określenie wpływu 
pozostałych parametrów nagrzewania na przyczepność a w rezultacie opracowanie 
technologii nagrzewania zapewniającej optymalną przyczepność.  
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