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OPRACOWANIE METODYCZNYCH
I TECHNOLOGICZNYCH ZAŁOŻEŃ
DO PRODUKCJI CERTYFIKOWANYCH
MATERIAŁÓW ODNIESIENIA
BIOMASY I POPIOŁÓW Z BLOKÓW
ENERGETYCZNYCH OPALANYCH
BIOMASĄ. CZĘŚĆ II
Praca stanowi kontynuację badań wykonanych w roku 2016
w Zakładzie Chemii Analitycznej wspólnie z firmą Testchem,
których celem były: dobór metod rozdrabniania biomasy, badania jednorodności biomasy i popiołów oraz ocena przydatności
metody WD XRF do analizy składu chemicznego biomasy i popiołów. Pozytywne wyniki przeprowadzonych badań stworzyły
warunki do wytworzenia pilotażowej serii materiałów odniesienia. Po ujednorodnieniu materiałów przeprowadzono badania
porównawcze składu chemicznego i wyznaczono podstawowe
właściwości fizykochemiczne. Pilotażowa seria objęła pięć materiałów: zrębki z wierzby energetycznej (IMŻ 4.1), zrębki leśne
(IMŻ 4.2), pellety ze słomy (IMŻ 4.3), łuski słonecznika (IMŻ
4.4) i popiół z elektrofiltru (IMŻ 5.1).
Słowa kluczowe: biomasa, skład chemiczny, fluorescencyjna
spektrometria rentgenowska z dyspersją fal, materiały odniesieni

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL
AND TECHNOLOGICAL ASSUMPTIONS FOR
THE PRODUCTION OF CERTIFIED REFERENCE
MATERIALS OF BIOMASS AND ASHES
FROM POWER PLANTS FIRED OR CO-FIRED
WITH BIOMASS. PART II
The study is a continuation of the research carried out in
2016 by the Department of Analytical Chemistry together with
Testchem, the purpose of which was to select biomass grinding
methods, carry out biomass and ash homogeneity testing and
evaluate the usefulness of the WD XRF method for analysing
the chemical composition of biomass and ashes. Positive results
of the conducted research created the conditions for the creation
of a pilot series of reference materials. After homogenising the
materials, comparative chemical composition tests were carried
out and basic physicochemical properties were determined. The
pilot series included five materials: energy willow chips (IMŻ
4.1), forest chips (IMŻ 4.2), straw pellets (IMŻ 4.3), sunflower
husks (IMŻ 4.4) and electrostatic precipitator ash (IMŻ 5.1).
Keywords: biomass, chemical composition, wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry, reference materials

Wprowadzenie
Opracowane w I etapie pracy [1] metodyczne i teoretyczne założenia dotyczące sposobu rozdrabniania i badania jednorodności biomasy i popiołów oraz utrzymania jednorodnej, nierozsegregowanej masy popiołu przez dłuższy okres
czasu, stworzyły warunki do wytworzenia pilotażowej serii
materiałów odniesienia biomasy i popiołów powstałych z jej
spalania. Przeprowadzone badania wykazały, że biomasa

już po pierwszym etapie rozdrabniania (< 1 mm), wykazuje
duży stopień jednorodności, pozwalający przeznaczyć zgromadzony materiał na wzorce wykorzystywane w metodach
bazujących na próbkach roztwarzanych. Dlatego też celem
niniejszej pracy było rozdrobnienie biomasy do końcowego uziarnienia poniżej 350 mikrometrów, ujednorodnienie
rozdrobnionego materiału oraz przeprowadzenie badań porównawczych składu chemicznego. Zaplanowano również
wyznaczenie podstawowych właściwości fizykochemicznych. Wybierając biomasę do serii pilotażowej, starano się
zapewnić zróżnicowanie zawartości oznaczanych składników, zwłaszcza podstawowych.

Materiał, zakres i metodyka badań
IMŻ wspólnie z Testchemem zdecydowały, że pilotażowa seria wzorców przeznaczona do analiz prowadzonych
przez laboratoria w elektrowniach metodami ICP OES, AAS
i XRF, obejmie pięć materiałów: zrębki z wierzby energetycznej, zrębki leśne, słonecznik, słomę oraz popiół z elektrofiltru.
Próby mielenia biomasy prowadzono zarówno w temperaturze otoczenia, jak i w warunkach kriogenicznych. Okazało
się, że przy optymalnie dobranych warunkach technicznych
obu procesów uzyskano rozdrobniony materiał o podobnych
parametrach: tj. średnicy ziarna poniżej 350 mm i minimalnym udziale włókien długich. W tej sytuacji zaniechano
prowadzenia rozdrabniania kriogenicznego, które wiązało
się z niekorzystnym osiadaniem wilgoci na rozdrobnionym
materiale i w związku z tym, z koniecznością jego dodatkowego suszenia. Przeprowadzone próby mielenia wszystkich
gatunków biomasy w temperaturze otoczenia wykazały, że
zamierzony efekt mielenia osiągany był już po 2,5-minutowym czasie rozdrabniania.
Ponieważ w rozdrobnionej poniżej 350 mm biomasie występują ziarna o różnej wielkości, a także nieduża ilość włókien długich o różnej gęstości właściwej (co stwarza tendencję do segregacji ziaren cięższych i lżejszych), należało szczególnie dobrze wymieszać wszystkie materiały. Aby uniknąć
pylenia najlżejszych cząstek, zrezygnowano z mieszania mechanicznego w podzielniku próbek proszkowych i zastosowano mieszanie ręczne metodą pierścienia i stożka. Badania
jednorodności przeprowadzone metodą WD XRF, potwierdziły dużą jednorodność wszystkich materiałów biomasy
oraz popiołu. W celu sprawdzenia, czy z upływem czasu nie
następuje samoistna segregacja materiałów, raz na trzy miesiące kontrolowano ich skład chemiczny, wykorzystując do
tego celu program analizy bezwzorcowej XRF. Badania porównawcze składu chemicznego biomasy i popiołów objęły
oznaczanie N, C, H, Cl, S, K, Na, Mg, P, Al, Fe, Ti, As, Cr, Cu,
Pb, Ni, Zn, Sb, V, Mn, Ca, Si, Ba, a badania właściwości fizykochemicznych dotyczyły takich parametrów jak: wilgotność, wartość opałowa, części lotne i popiół (dla biomasy).
Badania składu chemicznego były prowadzone w Zakładzie
Chemii Analitycznej IMŻ oraz w trzech renomowanych laboratoriach, w których ten zakres działalności objęty jest
akredytacją PCA. Były to:
–– Centralne Laboratorium Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „Energopomiar”,
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–– Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Jastrzębiu-Zdroju,
–– Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu
Górnictwa w Katowicach.
Do oznaczenia poszczególnych parametrów wykorzystano
metody analityczne zestawione w tabeli 1. Badania podstawowych i śladowych składników wykonywano dla próbek
spopielonych, zmineralizowanych mikrofalowo, stosując
metodę ICP OES lub ED XRF.
Tabela 1. Metody analityczne stosowane w badaniach porównawczych
Table 1. Analytical methods used in comparative tests
Parametr

Metoda analityczna

Tabela 2. Skład chemiczny i parametry fizykochemiczne materiałów
wzorcowych serii pilotażowej; IMŻ 4.1 – zrębki z wierzby energetycznej, IMŻ 4.2 – zrębki leśne, IMŻ 4.3 – pellety ze słomy, IMŻ 4.4
– łuski słonecznika, IMŻ 5.1 – popiół z elektrofiltru
Table 2. Chemical composition and physicochemical parameters
of reference materials of the pilot series; IMŻ 4.1 – energy willow
chips, IMŻ 4.2 – forest chips, IMŻ 4.3 – straw pellets, IMŻ 4.4 – sunflower husks, IMŻ 5.1 – electrostatic precipitator ash
Para
metry
Si [%]

IMŻ 4.1

IMŻ 4.2

IMŻ 4.3

IMŻ 4.4

IMŻ 5.1

1,49

2,37

1,74

0,064

24,77

Fe [%]

0,095

0,22

0,099

0,024

4,69

Al [%]

0,078

0,137

0,081

0,0175

14,16

Mn [%]

0,013

0,017

0,013

0,0016

0,037

Ti [%]

0,006

0,012

0,0060

0,0009

0,72

Wilgotność

PN-EN ISO 18134-1:2015-11,
PN-EN ISO 18134-3:2015-11

Popiół

PN-EN ISO 18122:2016-01

Części lotne

PN-EN ISO 18123:2016-01

Ciepło spalania

PN-EN 14918:2010

Wartość opałowa

PN-EN 14918:2010

Na [%]

0,019

0,026

0,079

0,0065

0,33

Chlor

PN-EN ISO 16994:2016-10

K [%]

0,147

0,23

0,70

0,74

1,92

Siarka

PN-EN ISO 16994:2016-10

Ba [%]

0,0026

0,0043

0,0029

0,0008

0,095

Węgiel

PN-EN 15407:2011; PN-EN ISO 16948:2015-07

Sr [%]

0,0022

0,0025

0,0017

0,0014

0,079

Wodór

PN-EN 15407:2011; PN-EN ISO 16948:2015-07

Zn [%]

0,0049

0,0068

0,0024

0,0012

0,0069

Azot

PN-EN 15407:2011; PN-EN ISO 16948:2015-07

Cu [%]

0,0008

0,0011

0,0008

0,0019

0,0097

Pierwiastki
główne i śladowe

PN-EN ISO 16967:2015-06 metoda B
PN-EN ISO 16968:2015-07 metoda B
ICP OES – procedura własna
ED XRF – procedura własna

Pb [%]

0,0091

0,011

0,0043

0,015

0,0075

Ni [%]

0,0025

0,0014

0,0007

0,0013

0,0134

Wyniki i ich dyskusja
Wyniki oznaczeń otrzymane w badaniach porównawczych, po przeprowadzeniu ich merytorycznej i statystycznej
weryfikacji, zostały wykorzystane do wyznaczenia wartości średnich i odchyleń standardowych. W tabeli 2 podano
zbiorcze zestawienie wszystkich wyznaczonych parametrów
dla poszczególnych materiałów pilotażowej serii wzorców.
Określono warunki przechowywania materiałów referencyjnych i pobierania próbek. Wytworzone w serii pilotażowej
materiały referencyjne należy przechowywać w ciemnym
i suchym miejscu, w zamkniętych pojemnikach, najlepiej
poniżej temperatury pokojowej. Z doniesień literaturowych
wynika, że podobny materiał był przechowywany przez
ponad 5 lat bez żadnej zmiany składu. Mimo to, kontrola wszystkich materiałów pod względem degradacji będzie
prowadzona w sposób ciągły. Przed pobraniem próbek materiałów referencyjnych do badań, każdorazowo konieczne
jest przeprowadzenie ponownej homogenizacji zawartości
opakowania. Przed oznaczaniem wartości opałowej, węgla,
wodoru, azotu i siarki przy użyciu metod spalania w wysokiej temperaturze, próbkę należy pobrać bez ponownej
homogenizacji. Korektę suchej masy należy uzyskać z oddzielnej porcji materiału, susząc ją w temperaturze 105°C do
stałej masy.

Podsumowanie
Pozytywnie zakończono produkcję serii pilotażowej oraz
wytworzono cztery próbki kontrolne biomasy i jedną próbkę popiołu. Pozwoli to podjąć, wspólnie z Testchemem,
produkcję certyfikowanych materiałów odniesienia składu
chemicznego biomasy i popiołów. Wyniki badań porównawczych przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy będą
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Ca [%]

0,58

0,58

0,42

0,28

1,31

Mg [%]

0,064

0,066

0,109

0,18

0,83

P [%]

0,043

0,051

0,098

0,054

0,31

Cr [%]

0,0066

0,0053

0,0022

0,0026

0,015

As [%]

0,00004

0,00008

0,00006

0,0003

0,0006

V [%]

0,00011

0,00026

0,00011

0,00002

0,026

Sb [%]
C [%]

0,00053
46,57

0,00040
45,05

0,00037
43,39

0,0006
47,72

0,0008
2,88

H [%]

5,47

5,41

5,37

5,79

0,30

N [%]

0,407

0,33

0,84

0,76

0,04

S [%]

0,037

0,029

0,123

0,133

0,027

Cl [%]

0,0092

0,0090

0,247

0,058

0,016

O [%]

38,50

37,39

38,42

37,55

nb

Wilgoć
[%]

6,25

5,54

7,33

6,32

0,31

Popiół
[%]

5,04

7,52

6,42

2,74

96,72

Części
lotne
[%]

77,61

75,16

75,54

76,97

1,02

Ciepło
spalania
[kJ/kg]

20493

18743

18609

20441

649

Wartość
opałowa
[kJ/kg]

17884

16356

15874

17663

603

stanowiły podstawę do opracowania pełnej metodyki ilościowej analizy WD XRF biomasy i popiołów.
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o różnych wartościach, w zakresach temperatury dobranych
do rodzaju łączonych metali. Zgrzewanie warstw materiałów o różnych właściwościach fizycznych w wyniku walcowania na gorąco jest procesem skomplikowanym technologicznie. W trakcie walcowania blach dwuwarstwowych bardzo często występuje nierównomierne odkształcenie warstw
tworzących pasmo bimetalowe. W rezultacie, rozkład prędkości płynięcia na wysokości bimetalowej blachy na wyjściu
z kotliny walcowniczej jest nierównomierny. Zjawisko to
powoduje wygięcie pasma dwuwarstwowego w kierunku
warstwy o większym oporze odkształcenia [1]. Opracowanie
technologii trwałego łączenia warstw materiałów złożonych
z różnych gatunków stali w procesie walcowania na gorąco
umożliwia wytworzenie wyrobów o unikatowych właściwościach, których uzyskanie innymi metodami jest trudne lub
niemożliwe.

OPRACOWANIE TECHNOLOGII
WYTWARZANIA PŁASKOWNIKÓW
WARSTWOWYCH ŁĄCZONYCH METODĄ
WALCOWANIA NA GORĄCO I BADANIA
EKSPERYMENTALNYCH WYROBÓW
Przedstawiono wyniki fizycznych prób walcowania na gorąco
blach warstwowych w linii do badań w skali półprzemysłowej
(LPS). Próby technologiczne wykonano na blachach warstwowych, będących połączeniami stali: S235JR, S355J2, 42CrMo4
i X5CrNi18-10. Wykonano próby wytrzymałości na zginanie
i ścinanie uzyskanych połączeń. Badania mikrostruktury przeprowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego. Wyniki pracy wskazują na
możliwość wytworzenia unikatowych wyrobów łączących w sobie cechy stali w gatunkach S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10 bezpośrednio w procesie walcowania na gorąco.

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły blachy warstwowe w stanie
po walcowaniu na gorąco w linii do półprzemysłowej symulacji procesów walcowania (LPS). Jako materiał bazowy i nakładany zastosowano warstwy ze stali w gatunkach
S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrNi18-10. Próby zgrzewania polegały na łączeniu warstw o jednakowej grubości
wyjściowej 10 mm. Materiał łączono w pakiety o grubości
20 mm, szerokości 140 mm i długości 240 mm. Skład chemiczny warstw składowych zamieszczono w tabeli 1, natomiast w tabeli 2 zestawiono materiały przeznaczone do prób
łączenia metodą walcowania na gorąco.

Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, blachy warstwowe, stal
węglowa, stal stopowa, zgrzewanie blach

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE
PRODUCTION OF CLAD PLATES JOINED USING
HOT ROLLING AND TESTING OF EXPERIMENTAL
PRODUCTS
The study presents the results of physical experiments of
rolling of clad plates. The experiments were carried out on a
semi-industrial line for the simulation of hot rolling process
(LPS) on clad plates from steels S235JR, S355J2, 42CrMo4 and
X5CrNi18-10. Bending and shearing strength tests were carried
out. Microstructure investigation was carried out with the use
of a light microscope and SEM. The results of the study indicate
the possibility of creating unique products composed of different
types of steels: S235JR, S355J2, 42CrMo4 and X5CrNi18-10 in
hot rolling process.

Zakres pracy obejmował:
• Opracowanie warunków przygotowania powierzchni
blach do zgrzewania metodą odkształcenia plastycznego
na gorąco.
• Dobór parametrów technologicznych nagrzewania wsadu
i wielkości odkształceń w kolejnych przepustach walcowania. Fizyczne symulacje procesu walcowania na gorąco
wykonano w linii LPS przy zastosowaniu walców gładkich
o średnicy 550 mm.
• Badania makro i mikrostruktury połączenia zgrzanego.
Obserwacje mikrostruktury eksperymentalnych blach
warstwowych przeprowadzono za pomocą mikroskopu
świetlnego i elektronowego mikroskopu skaningowego
Inspect F przy powiększeniu do 10 000 razy.

Keywords: hot rolling, clad plates, carbon steel, alloy steel, sheet
welding

Wprowadzenie
W procesie walcowania na gorąco blach warstwowych
można wpływać na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne gotowych wyrobów przez zadawanie odkształceń

Tabela 1. Składy chemiczne warstw stalowych przeznaczonych na wyroby warstwowe, % masowy
Table 1. Chemical composition of steel layers for layer products, mass %
Materiał
S235JR+N

S355J2+N

42CrMo4

X5CrNi18-10

Zawartość składnika
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Al

N

V

0,14

0,67

0,030

0,014

0,003

0,03

0,015

0,002

0,03

0,043

0,0052

0,0020

Nb

Ti

Co

Ca

Pb

Sn

Sb

Zn

W

B

Zr

Ceq

0,0010

0,0010

0,003

0,0025

0,0010

0,0020

0,0010

0,0009

0,0010

0,0006

0,0004

0,26

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Al

N

V

0,16

1,22

0,24

0,012

0,005

0,076

0,069

0,0250

0,153

0,033

0,010

0,0040

Nb

Ti

Ceq

0,0023

0,0021

0,40

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Al

N

V

0,40

0,68

0,26

0,014

0,004

0,934

0,070

0,2030

0,122

0,032

0,008

0,0030

Nb

Ti

Ceq

0,0034

0,0019

0,75

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

Co

N

Nb

0,030

1,904

0,326

0,346

0,0024

18,499

8,009

0,392

0,357

0,158

0,0831

0,010

Ti
0,002

25
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• Badania właściwości mechanicznych blach warstwowych
oraz wzajemnej przyczepności poszczególnych warstw
stali. Wykonano próby wytrzymałości na trójpunktowe
zginanie i badania odporności na ścinanie poprzez rozciąganie, w oparciu o wytyczne chińskiej normy GB/T63962008.

wania. Obserwacje powierzchni próbek, będących połączeniami stali S235JR, S355J2, 42CrMo4 i X5CrMo18-10 nie
ujawniły występowania pęknięć, rozwarstwień i innych nieciągłości; ponadto wszystkie próbki z tych połączeń osiągnęły kąt zgięcia 160°. Zestawienie próbek po próbie zginania
obustronnego zamieszczono na rysunku 1.

Tabela 2. Zestawienie materiału do prób zgrzewania metodą walcowania na gorąco

Wytrzymałość na ścinanie

Table 2. List of material to hot rolling process
Lp.

Oznaczenie

1.

W12

S235JR

2.

W13

S355J2

X5CrNi18-10

3.

W14

42CrMo4

X5CrNi18-10

Warstwa 1

Próby wytrzymałości na ścinanie przeprowadzono metodą
rozciągania próbek przygotowanych do tego testu, w oparciu
o wytyczne normy GB/T6396-2008 [2]. W celu precyzyjnego wykonania rowków zmierzono grubości warstw składowych z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego. Następnie
materiał frezowano na głębokości określone w pomiarach
mikroskopowych. Materiał porównawczy stanowiły blachy
złożone z warstw z tych samych materiałów, łączonych według tego samego schematu walcowania na gorąco. Wyniki
próby wytrzymałości na ścinanie wskazują na możliwość
uzyskania silniejszych wiązań, powstałych między warstwami stali konstrukcyjnej z gatunków S235JR i S355J2 połączonych z warstwami ze stali gatunków 42CrMo4 i X5CrMo18-10, w porównaniu do wiązań wytworzonych między
dwoma wzajemnie zgrzanymi warstwami z tej samej stali
konstrukcyjnej (jednorodnymi), co wskazuje na znaczny
wpływ procesów dyfuzyjnych na trwałość wytworzonych
wiązań. Fotografie próbek po próbach ścinania przedstawiono na rysunku 2.

Warstwa 2
X5CrNi18-10

4.

W15

X5CrNi18-10

X5CrNi18-10

5.

W16

S235JR

42CrMo4

6.

W17

S355J2

42CrMo4

7.

W18

42CrMo4

42CrMo4

8.

W19

S355J2

S235JR

9.

W20

S235JR

S235JR

10.

W21

S355J2

S355J2

Wyniki badań
Wytrzymałość na zginanie
Próbki warstwowe poddano zginaniu do osiągnięcia kąta
160°. Próby zginania wykonano na dwóch próbkach z każdej blachy warstwowej. Próby przeprowadzano obustronnie,
stosując każdorazowo dla kolejnej próbki z tej samej blachy
nacisk stempla od strony odwrotnej. Materiał odniesienia
stanowiły blachy złożone z warstw z tych samych materiałów, zgrzane przy tych samych parametrach procesu walco-

Badania mikrostruktury
Obserwacje mikrostruktury prowadzono na zgładach
w stanie po walcowaniu na gorąco i po końcowym swobodnym chłodzeniu na powietrzu. Badania mikrostruktury ze
szczególnym uwzględnieniem strefy zgrzania warstw wykonano na zgładach wzdłużnych próbek trawionych nita-

W12G i W12D

W13G i W13D

W14G i W14D

W15G i W15D

W16G i W16D

W17G i W17D

W18G i W18D

W19G i W19D

W20G i W20D

W21G i W21D

Rys. 1. Fotografie próbek z blach warstwowych nr 12–21, w stanie po testach odporności na zginanie
Fig. 1. Photographs of samples from clad plates No. 12-21, after bending tests
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Rys. 2. Fotografie próbek z blach warstwowych nr 12–21, w stanie po próbach odporności na ścinanie poprzez rozciąganie
Fig. 2. Photographs of samples from clad plates No. 12–21, after shear tests

lem 4% lub trawionych elektrolitycznie. Obserwacje prowadzono za pomocą mikroskopu świetlnego i skaningowego
mikroskopu elektronowego przy powiększeniach w zakresie
od 100 do 10 000×. Mikrostruktura we wszystkich złożeniach warstw ze stali konstrukcyjnej w gatunkach S235JR
i S355J2 była ferrytyczno-perlityczna, warstw ze stali
42CrMo4 była bainityczno-ferrytyczna ze znacznym udzia-

łem perlitu, natomiast warstwy z stali X5CrNi18-10 charakteryzowały się strukturą austenityczną w postaci bliźniaków
żarzenia. Nie stwierdzono obecności pęknięć, pustek, porów,
rozwarstwień lub innych nieciągłości struktury w miejscu
zgrzania we wszystkich badanych blachach. Wyniki badań
mikrostruktury zamieszczono na rys. 3.

W12

W13

Rys. 3. Mikrostruktura płaskowników warstwowych nr W12 – W21. Fotografie w miejscu zgrzania warstw, zgład wzdłużny, zgłady trawione
nitalem 4% i elektrolitycznie
Fig. 3. Microstructure of clad plates No. W12 – W21. Photographs at the layers welding location, longitudinal microsection, microsections
etched with 4% nital and electroetched microsections
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W14

W15

W16

W17

W18

W19

W20

W21

Rys. 3 cd. Mikrostruktura płaskowników warstwowych nr W12 – W21. Fotografie w miejscu zgrzania warstw, zgład wzdłużny, zgłady trawione nitalem 4% i elektrolitycznie
Fig. 3 cont. Microstructure of clad plates No. W12 – W21. Photographs at the layers welding location, longitudinal microsection, microsections etched with 4% nital and electroetched microsections
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Wnioski
1. Trwałe zgrzanie płaskowników warstwowych metodą
walcowania na gorąco wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni styku łączonych blach oraz wyeliminowania możliwości utlenienia tych powierzchni w trakcie
nagrzewania do walcowania. Wymagane jest usunięcie
z powierzchni blach zanieczyszczeń oraz warstwy tlenków
pozostałej po procesie wytwarzania. Powierzchnie łączonych materiałów powinny cechować się płaskością zapewniającą dobre przyleganie blach na całej powierzchni
styku. Przygotowane w ten sposób płaskowniki po walcowaniu nie wykazywały rozwarstwień materiału
2. Na podstawie przeprowadzonych symulacji opracowano
wstępne parametry technologiczne procesu walcowania
na gorąco wyrobów stalowych o budowie warstwowej, zapewniające trwałe połączenie gatunków stali o zróżnicowanym składzie chemicznym. Uzyskanie takiego połączenia umożliwia walcowanie odpowiednio przygotowanych
pakietów blach w zakresie temperatury 1200÷800°C.
3. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji mikrostruktury nie stwierdzono występowania wad w postaci pęknięć, rozwarstwień lub innych nieciągłości w miejscach
zgrzania eksperymentalnych wyrobów. Badania właściwości mechanicznych wskazują na możliwość wytworzenia
blach warstwowych o silniejszych wiązaniach w porównaniu do materiałów jednorodnych, złożonych z warstw
z tych samych materiałów.
LITERATURA
[1] D. Rydz, G. Stradomski. Teoretyczna analiza wpływu asymetrii kontaktowej na rozkład prędkości płynięcia na grubości blachy bimetalowej w płaszczyźnie wyjścia z kotliny walcowniczej. Hutnik – Wiadomości hutnicze. 2005 (11), s. 542–545.
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and technological test.
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WPŁYW OBRÓBKI
TERMOMECHANICZNEJ I CIEPLNEJ
NA PROCESY WYDZIELENIOWE
ORAZ WIELKOŚĆ ZIARNA PRĘTÓW
WYTWARZANYCH Z NISKOWĘGLOWEJ
STALI MANGANOWEJ WZBOGACONEJ
O MIKRODODATKI STOPOWE
Celem pracy było określenie roli parametrów procesu walcowania oraz obróbki cieplnej na procesy wydzieleniowe i wielkość
ziarna w niskowęglowej stali manganowej wzbogaconej mikrododatkami stopowymi. Procesy wydzieleniowe mikrododatków
stopowych wpływają na właściwości mechaniczne stali poprzez
ich oddziaływanie na strukturę wyrobu oraz umocnienie osnowy. Ponadto właściwości mechaniczne mogą być kształtowane
poprzez rozdrobnienie mikrostruktury. Należało zatem dokonać
charakterystyki struktury w zależności od zastosowanej obróbki termomechanicznej oraz cieplnej.
Słowa kluczowe: niskowęglowa stal manganowa, wielkość ziarna byłego austenitu, bainit

EFFECT OF THERMOMECHANICAL AND HEAT
TREATMENT ON PRECIPITATION PROCESSES
AND GRAIN SIZE OF BARS MADE
OF LOW-CARBON MANGANESE STEEL ENRICHED
WITH MICROALLOYING ELEMENTS
The aim of the study was to determine the role of the parameters of the rolling process and heat treatment for the precipitation
processes and grain size in microalloyed low-carbon manganese
steels. The precipitation processes of microalloying elements affect the mechanical properties of steel through their impact on
the structure and the strengthening of the matrix. In addition,
mechanical properties can be shaped by microstructure refinement. It was therefore necessary to characterise the structure depending on the thermomechanical and heat treatment.
Keywords: low-carbon managanese steel, PAGS, bainite

Wprowadzenie
Niskowęglowe stale manganowe, takie jak 7MnB8 charakteryzują się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi oraz plastycznymi. Różne kombinacje tych właściwości
uzyskiwane są w zależności od zastosowanego procesu ich
wytwarzania i parametrów przeróbki cieplno-plastycznej.
Stale te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym na konstrukcje stalowe oraz motoryzacyjnym, jako
elementy nadwozi samochodowych. W procesach przeróbki
cieplno-plastycznej końcowa wielkość ziarna, warunkująca
wymagane właściwości wytrzymałościowe, jest ściśle uwarunkowana początkową wielkością ziarna austenitu przed
zajściem przemian fazowych, która zależna jest od współistniejących procesów rekrystalizacji i rozrostu ziarna oraz
hamowania migracji granic przez atomy rozpuszczone oraz
wydzielenia mikrododatków stopowych [1]. Obecność drobnych węglików lub węglikoazotków powoduje hamowanie
rozrostu ziarna austenitu, zarówno podczas nagrzewania
wsadu do walcowania, jak i podczas przeróbki plastycznej,
prowadząc tym samym do otrzymania drobnoziarnistego
materiału [2].
Celem pracy było określenie roli parametrów procesu
walcowania oraz obróbki cieplnej na procesy wydzielenio29

Journal of Metallic Materials 2019, 71 (2), p. 23–46
Tabela 1. Skład chemiczny zmodyfikowanych stali eksperymentalnych wykonanych w Instytucie [% masowy]
Table 1. Chemical composition of modified experimental steels obtained at the Institute [mass %]
Gatunek

Pierwiastek, % masowy
C

Mn

Si

P

S

Cr

Mo

Ni

V

Nb

Ti

Al

B

N

S654

0,080

1,93

0,21

0,004

0,008

0,096

0,190

0,110

0,042

–

0,1100

0,030

0,0024

0,0070

S657

0,071

1,89

0,21

0,003

0,006

0,100

0,490

0,100

0,040

–

0,0920

0,027

0,0023 0,0060

S658

0,076

2,90

0,21

0,005

0,006

0,100

0,210

0,100

0,040

–

0,0360

0,017

0,0027

0,0080

S659

0,064

1,89

0,22

0,004

0,006

0,096

0,200

0,095

–

0,037

0,0230

0,026

–

0,0097

S660

0,068

1,90

0,21

0,004

0,006

0,089

0,200

0,098

0,150

0,021

0,0190

0,005

–

0,0088

we oraz wielkość ziarna w niskowęglowej stali manganowej
wzbogaconej mikrododatkami stopowymi.

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiałem badań były pręty wykonane z niskowęglowych stali manganowych 7MnB8 i 13MnSiCr7. Ponadto wykonano 5 wytopów eksperymentalnych o zmodyfikowanym
składzie chemicznym, które zostały poddane walcowaniu na
pręty z wykorzystaniem czterech zestawów parametrów walcowania. Składy chemiczne zmodyfikowanych stali eksperymentalnych podane w % masowych przedstawione zostały
w tabeli 1.
Z wykorzystaniem programu Thermo-Calc przeprowadzono obliczenia termodynamiczne dla materiału w celu
wyznaczenia faz stabilnych w strukturze stali w zależności
od temperatury, opracowania wykresów TTT (ang. Time
Temperature Transformation) oraz CTT (ang. Continuous
Cooling Transformation).
Wykonano symulacje z wykorzystaniem dylatometru
DIL 805A/D/T w celu scharakteryzowania kinetyki wzrostu
ziarna w zależności od temperatury austenityzacji oraz przeprowadzono symulacje procesu walcowania.
Do charakterystyki mikrostruktury wykorzystano mikroskop świetlny DSX500i firmy OLYMPUS oraz mikroskopy
skaningowe Jeol JSM-7200F oraz FEI Inspect F, wyposażone w działo FEG. Obserwacji dokonano za pomocą detektora SE (ang. Secoundary electrons). Ponadto mikroskop Jeol
JSM-7200F wyposażony w detektor EBSD (ang. Electron
backscatter diffraction) wykorzystany został do badań austenitu szczątkowego.
Pomiary twardości na przekrojach poprzecznych prętów
w stanie wyjściowym oraz po procesie walcowania skośnego
wykonano z wykorzystaniem mikrotwardościomierza FutureTech FM-700. Ponadto z każdego materiału wykonano próbki udarnościowe oraz przeprowadzono badania udarności
w temperaturze pokojowej, -20°C oraz -60°C z wykorzystaniem młota do badań udarności Zwick/Roell RKP 450.

Badania wielkości ziarna przeprowadzono dwoma metodami. W pierwszej metodzie wykorzystano oprogramowanie Met-Ilo oraz wyniki badań strukturalnych trawionych
w celu ujawnienia ziarna byłego austenitu zgładów metalograficznych. Druga metoda wymagała przeprowadzenia
badań EBSD, a uzyskane wyniki były danymi wejściowymi
do programu ARPGE, który umożliwia rekonstrukcję ziarna
byłego austenitu w oparciu o dane EBSD.

Wyniki i ich dyskusja
Modyfikacja składu chemicznego stali w oparciu o wyniki
obliczeń termodynamicznych w celu określenia głównych faz
wydzieleniowych węgliko-azotków w zależności od zawartości dodatków stopowych pozwoliła na uzyskanie odmiennych składników wydzieleniowych w tych stalach. Redukcja
zawartości tytanu do 0,019÷0,036 % mas. wyeliminowała
tworzenie się złożonych węgliko-siarczków tego pierwiastka,
które możemy zaobserwować w wytopach S654, S657 oraz
w konwencjonalnej stali 7MnB8, o zmiennej zawartości tytanu odpowiednio na poziomie 0,110; 0,092 oraz 0,088%
mas. Wraz z obniżeniem zawartości tytanu w tych stalach
zastosowano dodatki wanadu, niobu oraz obu tych pierwiastków jednocześnie. Zauważyć można, że zróżnicowanie
dodatków stopowych w stali o silnym powinowactwie do
węgla i azotu skutkuje pojawieniem się dodatkowych i indywidualnych dla każdej z tych stali faz wydzieleniowych.
Tworzą się węglikoazotki złożone, praktycznie na każdym
etapie chłodzenia.
Wyniki analizy wielkości ziarna byłego austenitu z wykorzystaniem programu Met-Ilo wykonane na trawionych
zgładach metalograficznych są porównywalne z wynikami
otrzymanymi z wykorzystaniem oprogramowania ARPGE
do rekonstrukcji ziarn austenitu w oparciu o dane EBSD
(Rys. 1–4 oraz Tab. 2). Z wyników uzyskanych w badaniach
kinetyki wzrostu ziarna wnioskować można, iż nie obserwuje się znaczącego rozrostu ziarna austenitu w przedziale
temperatury od 900°C do 1000°C, nawet przy zastosowaniu
różnych czasów wytrzymania. Zmiany rzędu 5 µm mieszczą
się w przedziale odchylenia standardowego (σ) uzyskanych
wyników.

Tabela 2. Średnia średnica równoważna ziarn byłego austenitu otrzymana z wykorzystaniem oprogramowania Met-Ilo i ARPGE
Table 2. Average equivalent diameter of prior austenite grains obtained using the Met-Ilo software and ARPGE software
Temperatura
°C
900

30

Średnia średnica równoważna ziarn, μm
Met-Ilo

ARPGE

0 min

1 min

5 min

0 min

1 min

5 min

16,5±3,6

6,1±2,3

11,3±3,8

10,1

7,2

11,2

940

8,8±3,6

14,2±2,6

9,1±3,1

7,8

11,3

8,4

1000

12,8±5,4

10,6±4,6

11,5±3,5

10,9

11,2

9,4

Journal of Metallic Materials 2019, 71 (2), p. 23–46

Po procesie walcowania zgodnie z czterema wariantami
parametrów procesu wykonano badania materiałowe dla
stali wykorzystanych w procesie. Zaobserwowano strefę
przypowierzchniową o dużym rozdrobnieniu ziarna oraz
rozdrobnienie mikrostruktury w rdzeniu w odniesieniu do
struktury stali w stanie wyjściowym. Widoczne jest to na
obrazach mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopii

świetlnej w dwóch obszarach przekroju poprzecznego pręta:
przypowierzchniowym oraz rdzeniu (Rys. 5).
Badania udarności stali w stanie wyjściowym oraz po
walcowaniu wykazały wzrost udarności w temperaturze pokojowej (RT) dla wszystkich stali po procesie walcowania
skośnego w wyniku rozdrobnienia mikrostruktury. Na rys. 6
przedstawiono wyniki badania udarności dla stali 7MnB8.

Rys. 1. Rozkład wielkości ziarna byłego austenitu w zależności od czasu wytrzymania w temperaturze austenityzacji 940°C. Wyniki uzyskane
z wykorzystaniem programu Met-Ilo
Fig. 1. Distribution of prior austenite grain size depending on the heating time at an austenitising temperature of 940°C. The results were
obtained using the Met-Ilo program

Rys. 2. Rozkład wielkości ziarna byłego austenitu w zależności od czasu wytrzymania w temperaturze austenityzacji 1000°C. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem programu Met-Ilo
Fig. 2. Distribution of prior austenite grain size depending on the heating time at an austenitising temperature of 1000°C. The results were
obtained using the Met-Ilo program
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Rys. 3. Rozkład wielkości ziarna byłego austenitu w zależności od czasu wytrzymania w temperaturze austenityzacji 940°C. Wyniki uzyskane
z wykorzystaniem programu ARPGE
Fig. 3. Distribution of prior austenite grain size depending on the heating time at an austenitising temperature of 940°C. The results were
obtained using the ARPGE program

Rys. 4. Rozkład wielkości ziarna byłego austenitu w zależności od czasu wytrzymania w temperaturze austenityzacji 1000°C. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem programu ARPGE
Fig. 4. Distribution of prior austenite grain size depending on the heating time at an austenitising temperature of 1000°C. The results were
obtained using the ARPGE program

Podsumowanie
W wyniku badań stwierdzono, iż wzrost temperatury
i czasu austenityzacji nie powoduje przyspieszonego wzrostu
ziarna austenitu. Ponadto proces walcowania skośnego poprawia odporność na obciążenia dynamiczne badanych stali
32

poprzez rozdrobnienie mikrostruktury. Wyniki badań zostaną wykorzystane w projekcie badawczym pt. „Improving the
tempering behaviour of low carbon manganese steel” realizowanym wspólnie ze szwajcarską firmą Swiss Steel AG.
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Powierzchnia

Materiał po procesie walcowania

7MnB8

Materiał wyjściowy

Rdzeń

Rys. 5. Obrazy mikrostruktury pręta ze stali 7MnB8 w stanie wyjściowym oraz po procesie walcowania wykonane w 2 obszarach na przekroju
poprzecznym z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej
Fig. 5. Images of microstructure of a 7MnB8 steel bar in the initial state and after rolling process taken in 2 areas on a cross-section using
light microscopy

Rys. 6. Wykres zmian energii łamania stali 7MnB8 po 4 wariantach walcowania oraz w stanie wyjściowym w zależności od temperatury
Fig. 6. Graph of changes in impact energy of the 7MnB8 steel after 4 rolling variants and in the initial state depending on the temperature
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POPRAWA DOKŁADNOŚCI OZNACZEŃ
NISKICH ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW
W STALACH Z WYKORZYSTANIEM
TECHNIKI OPTYCZNEJ
SPEKTROMETRII EMISYJNEJ
ZE WZBUDZENIEM ISKROWYM
I WZBUDZENIEM W PLAZMIE
INDUKCYJNIE SPRZĘŻONEJ
Zoptymalizowano dwa programy analityczne do oznaczania
niskich zawartości: V, Nb, Ti, W, Co, Ta, Zr i B w stalach niskoi średniostopowych, stalach chromowych i chromoniklowych z
wykorzystaniem techniki optycznej spektrometrii emisyjnej ze
wzbudzeniem iskrowym. W oparciu o zestaw certyfikowanych
materiałów odniesienia wyznaczono podstawowe parametry
metrologie metody, w tym niepewność oznaczeń wymienionych
pierwiastków w zakresie zawartości 0,00÷0,05%. Rozszerzono
także zakresy Procedury Badawczej 6/Chem. w obszarze oznaczeń niskich stężeń: Mn, Cu, Mo, V, Ti, Al, W, Cr i Ni metodą
optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie
indukcyjnie sprzężonej (ICP OES). W tym celu przygotowano
program analityczny dla spektrometru ICP OES. Na podstawie
badań certyfikowanych materiałów odniesienia wyznaczono
wartości precyzji pomiarów i niepewności dla stężeń analitów
poniżej 0,010%.
Słowa kluczowe: stal, skład chemiczny, optyczna spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem iskrowym, optyczna spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej

IMPROVEMENT OF THE ACCURACY OF LOW
CONTENT DETERMINATION OF ELEMENTS
IN STEELS USING OPTICAL EMISSION
SPECTROMETRY WITH SPARK EXCITATION AND
INDUCTIVELY COUPLED PLASMA EXCITATION
Two analytical programs were optimised to determine the
low content of: V, Nb, Ti, W, Co, Ta, Zr and B in low- and medium- alloy, chromium and stainless steels using optical emission spectrometry with spark excitation. With the use of a set of
certified reference materials, the basic parameters of the method
were determined, including the uncertainty of determinations
of the above elements in the range of 0.00–0.05%. The scope of
the Research Procedure 6/Chem was extended in the area of low
concentrations of: Mn, Cu, Mo, V, Ti, Al, W, Cr and Ni. For this
purpose, an analytical program for the ICP OES spectrometer
was prepared. Based on the analysis of certified reference materials, the precision and uncertainty of determination for analyte concentrations below 0.010% were determined.
Keywords: steel, chemical composition, optical emission spectrometry with spark excitation, inductively coupled plasma
optical emission spectrometry

Wprowadzenie
W ostatnim czasie coraz częściej Zakład Chemii Analitycznej IMŻ staje przed koniecznością oznaczania zawartości pierwiastków w stalach na coraz niższych poziomach
zawartości, w tym pierwiastków, które do tej pory oznaczane
były przede wszystkim jako składniki stopowe lub były oznaczane bardzo rzadko. Jest to związane z wytwarzaniem przez
Instytut wytopów nowych gatunków stali, albo stali, których
skład określają wymagania produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia. Praca składa się z dwóch części, dotyczących dwóch technik badawczych.
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Celem pierwszej części pracy było przeprowadzenie badań
prowadzących do zoptymalizowania procedur oznaczania B,
V, Nb, Ti, W, Co, Ta i Zr w zakresie zawartości poniżej 0,05%
z wykorzystaniem techniki OES iskra.
Tematem drugiej części pracy było oznaczanie niskich zawartości pierwiastków w stalach z wykorzystaniem optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP OES). W Zakładzie Chemii Analitycznej IMŻ technika ta stosowana jest między innymi do
badania składu chemicznego surówki, żeliwa i stali zgodnie
z akredytowaną Procedurą 6/Chem. Procedura ta obejmuje
swym zakresem oznaczanie całkowitej zawartości Mn, Cu,
Mo, V, Ti, Al i W w zakresie stężeń od 0,01 do 4% oraz Cr i Ni
w zakresie stężeń od 0,01 do 25%. Analizy składu chemicznego próbek stali na potrzeby przemysłu oraz udział w programach atestacji materiałów odniesienia spowodowały
konieczność rozszerzenia tej procedury do zakresu niskich
stężeń wymienionych powyżej pierwiastków, na poziomie
od 10 do 50 ppm. Celem pracy było rozszerzenie zakresu
Procedury 6/Chem. poprzez poprawę dokładności oznaczeń
niskich zawartości Mn, Cu, Mo, V, Ti, Al, Cr i Ni.

Oznaczanie niskich zawartości pierwiastków
w stalach z wykorzystaniem optycznej
spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem
iskrowym
Materiał, zakres i metodyka badań
Na wstępie wyznaczono granice wykrywalności i oznaczalności V, Ti, Nb, W, Co, Ta, Zr i B w stalach nisko- i wysokostopowych techniką OES iskra. Granice te oznaczono
oddzielnie dla stali niestopowych i dla stali stopowych, wykorzystując do tego celu odpowiednie zestawy certyfikowanych materiałów odniesienia. Dla stali nisko- i średniostopowych jako tło dla wszystkich pierwiastków wykorzystano
żelazo wysokiej czystości (wzorzec CKD180a), natomiast dla
stali stopowych, z konieczności posłużono się materiałami
o możliwie najniższych zawartościach wymienionych powyżej pierwiastków.
Następnie, w celu poprawy dokładności oznaczania B, Co,
Nb, Ta, Ti, V, W i Zr na poziomie zawartości poniżej 0,05%
zmodyfikowano istniejące już programy spektrometru iskrowego Magellan Q8 do analizy stali nisko- i średniostopowych
(Fe-110sl) i programu do analizy stali chromowych i chromoniklowych, (Fe-130sl) z wykorzystaniem niezmienionych
warunków wzbudzenia. Do przeprowadzenia nowych kalibracji wybrano 16 wzorców stali nisko- i średniostopowych
i 22 wzorce stali chromowych i chromoniklowych produkcji:
Brammer, CKD, NIST, BAS oraz IMŻ. Zadbano przy tym,
aby zakresy zawartości pozostałych pierwiastków obejmowały co najmniej zakres poniżej 0,05%. Przeprowadzono
analizę możliwych interferencji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł literaturowych i wyniki tej analizy uwzględniono w trakcie tworzenia krzywych kalibracyjnych. Najczęstszymi interferentami okazały się linie Cr i Ti. W tabeli 1
zestawiono podstawowe dane zmodyfikowanych krzywych
kalibracyjnych dla: B, Co, Nb, Ta, Ti, V, W i Zr w programach
Fe-110sl i Fe-130sl.
Następnie wyznaczono parametry metrologiczne metody
oznaczania niskich zawartości V, Nb, Ti, W, Co, Ta i Zr w stalach niestopowych i stopowych: precyzję, odtwarzalność
wewnątrzlaboratoryjną oraz dokładność oraz niepewność
oznaczania zawartości wszystkich ośmiu pierwiastków z wykorzystaniem programów Fe-110sl i Fe-130sl. Parametry te
wyznaczono przede wszystkim poprzez analizę wzorców,
które nie były użyte do wykreślenia krzywych kalibracyj-
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Tabela 1. Podstawowe dane zmodyfikowanych krzywych kalibracyjnych dla: B, Co, Nb, Ta, Ti, V, W i Zr (SEE – Standard Error of Estimation
– średni bezwzględny błąd krzywej)
Table 1. Basic data for modified calibration curves for: B, Co, Nb, Ta, Ti, V, W and Zr (SEE – Standard Error of Estimation)
Pierwiastek

Program Fe-110sl

Program Fe-130sl

Linia
analityczna,
nm

SEE bez
korekcji

SEE po
korekcji

Użyte korekcje

SEE bez
korekcji

SEE po
korekcji

Użyte korekcje
Co, Cr

B

182, 641

0,00022

0,00017

Mo, Cr

0,0011

0,00026

Co

345,350

0,0050

0,0020

Cr

0,018

0,0066

Cr

Nb

313,079

0,019

0,012

Cr, Ti

0,045

0,013

Cr, Ti

Ta

331,116

0,0078

0,0062

W

0,042

0,0066

Cr, W

Ti

337,199

0,0051

-

-

0,0076

0,0083

Ni

V

311,071

0,0074

0,0072

Cr, Ti

0,010

0,0072

Ti

W

400,875

0,0071

0,0035

Ti

0,020

0,0055

Ti

Zr

349,621

0,0022

0,00076

Mn, Ni

0,0066

0,0027

Ni

nych. Dla stali niskostopowych były to wzorce: NBS1261,
CKD170a, CKD169a, CKD162a, CKD187a, SS457/1,
SS456/1, NBS1165, NBS1765, BS1020, BS2931, a dla stali
stopowych: MW22, MW28, IMZ300, IMZ153a, BS3951,
BS48B, MBH17002, NBS1154, IMZ504.
Wyniki i ich dyskusja
W tabeli 2 zestawiono wyniki oznaczania granic wykrywalności (LOD) i oznaczalności (LOQ) metodą OES iskra
dla: B, Co, Nb, Ta, Ti, V, W i Zr; program Fe-110sl (stale nisko- i średniostopowe) i Fe-130sl (stale chromowe i chromoniklowe).
Tabela 2. Wyniki oznaczania granic wykrywalności (LOD) i oznaczalności (LOQ) dla: B, Co, Nb, Ta, Ti, V, W i Zr; program Fe-110sl
i Fe-130sl
Table 2. Results of limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) for: B, Co, Nb, Ta, Ti, V, W and Zr; Fe-110sl and Fe-130sl
program
Program Fe-110sl

Program Fe-130sl

Pierwiastek

LOD
[ppm]

LOQ
[ppm]

LOD
[ppm]

LOQ
[ppm]

B

0,5

1,7

0,4

1,3

Co

9

30

8

26

Nb

3

10

4

13

Ta

19

63

40

132

Ti

0,7

2,3

3

10

V

2

7

5

17

W

9

30

24

79

Zr

2

7

2

7

Poniżej przedstawiono i omówiono podstawowe parametry metrologiczne, które wyznaczono dla B, Co, Nb, Ta, Ti, V,
W i Zr w zakresie zawartości od 0,00 do 0,05%.
Dla stali nisko i średniostopowych średnia precyzja
oznaczeń mieści się w granicach od 2 do 10%, odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna: od 6 do 20% (za wyjątkiem
Zr – 50%), a dokładność: od 7 do 20% (za wyjątkiem Zr –
50%). Gorsze parametry dla cyrkonu wynikają z faktu, że do
obliczeń wzięto pod uwagę przede wszystkim wartości stężeń tego pierwiastka bliskich granicy oznaczalności.
Dla stali chromowych i chromoniklowych średnia precyzja oznaczeń mieści się w granicach od 2 do 10%, odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna jest najniższa dla B, Ti i V
i wynosi od 5 do 10% względnych, dla pozostałych 5 pierwiastków przyjmuje wartość 30%. Dokładności oznaczania dla stali chromowych i chromoniklowych są niższe niż
podobne dokładności wyznaczone dla oznaczeń w stalach
niestopowych i wynoszą od 7 do 33%. Taki wynik badań,

jak również niska odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjna
dla stali stopowych potwierdzają trudności w prowadzeniu
opisanych oznaczeń techniką optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym. Wydaje się jednak, że dla
celów, dla których takie badania są prowadzone techniką
OES iskra, uzyskane dokładności powinny okazać się wystarczające. Wyznaczono także dopuszczalną powtarzalność
oraz niepewność rozszerzoną dla oznaczania B, Co, Nb, Ta,
Ti, V, W i Zr (Tab. 3). Rozszerzone niepewności oznaczeń
określają w jakim przedziale (oznaczona zawartość ±U),
z prawdopodobieństwem wynoszącym 95%, mieści się wartość prawdziwa zawartości pierwiastka.
Tabela 3. Dopuszczalna powtarzalność (precyzja) oznaczeń (r) oraz
niepewność rozszerzona U (k = 2), dla oznaczeń niskich zawartości:
B, Co, Nb, Ta, Ti, V, W i Zr z wykorzystaniem programów analitycznych Fe-110sl i Fe-130sl
Table 3. Acceptable repeatability (precision) of determinations (r)
and expanded uncertainty U (k = 2), for the determination of low
contents of: B, Co, Nb, Ta, Ti, V, W and Zr using the Fe-110sl and
Fe-130sl analytical programs
Pierwiastek

Zawartość,
[%]
0,0002

B

Co

Nb

Ta
Ti

V

W

Zr

Program Fe-110sl
r
[%]

U
[%]

Program Fe-130sl
r
[%]

U
[%]

0,00002 0,00006 0,00003 0,00015

0,0050

0,0003

0,0007

0,0025

0,0007

0,0009

0,0002

0,0004

0,0050

0,0008

0,001

0,010

0,001

0,001

0,006

0,006

0,100

0,006

0,006

0,006

0,02

0,003

0,0003

0,003

0,010

0,0008

0,004

0,0008

0,006

0,1

0,008

0,022

0,002

0,016

0,015

0,004

0,005

0,003

0,004

0,050

0,008

0,011

0,010

0,013

0,0010

0,0001

0,0003

0,0001

0,002

0,100

0,012

0,008

0,012

0,015

0,002

0,0003

0,001

0,005

0,0004

0,0015

0,0007

0,001

0,100

0,002

0,004

0,002

0,01

0,0075

0,003

0,001

0,0100

0,003

0,0015

0,002

0,002

0,1000

0,004

0,009

0,003

0,02

0,3000

0,005

0,02

0,0010

0,0005

0,0007

0,0002

0,0006

0,030

0,003

0,006

0,002

0,0030
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Oznaczanie niskich zawartości pierwiastków
w stalach z wykorzystaniem optycznej
spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem
w plazmie indukcyjnie sprzężonej
Materiał, zakres i metodyka badań
Badania mające na celu poprawę dokładności oznaczeń
niskich zawartości Mn, Cu, Mo, V, Ti, Al, W, Cr i Ni poprzedziło przygotowanie odpowiedniego programu analitycznego dla spektrometru ICP OES. W tym celu zidentyfikowano
źródła interferencji spektralnych oraz wpływ parametrów
wzbudzenia na natężenie emisji oznaczanych analitów. Rozpoznanie źródeł interferencji spektralnych przeprowadzono,
rejestrując widmo linii analitycznych pierwiastków i zestawienie z widmem potencjalnych interferentów, występujących w żeliwach i staliwach stopowych (Fe, Cu, Mn, Mo, W,
V, Nb, Ti, Ni, Al, Si, P, Cr, Co). Badanie wpływu mocy generatora plazmy oraz natężenia przepływu argonu przez rozpylacz przeprowadzono, rejestrując natężenie linii oznaczanych
pierwiastków oraz natężenie emisji tła w otoczeniu linii. Następnie wyznaczono stosunek natężenia linii Mn, Cu, Mo,
V, Ti, Al, W, Cr i Ni do natężenia emisji tła w ich otoczeniu.
Wpływ mocy generatora plazmy na widmo emisyjne badanych pierwiastków zbadano w zakresie 700÷1500 W. Badanie zależności natężenia linii oznaczanych pierwiastków oraz
emisji tła w ich otoczeniu od natężenia przepływu argonu
3
przez rozpylacz przeprowadzono w zakresie 0,1÷1,1 dm /min.
Do badań zastosowano modelowy, syntetyczny roztwór
wielopierwiastkowy, którego matrycę stanowiło Fe (60%).
Stężenie Cr i Ni wyniosło 25%, a Mo, W, V, Nb i Ti wyniosło
5% w stosunku do 0,2 g odważki próbki w kolbie szklanej
3
o objętości 200 cm . Bazowy roztwór żelaza przygotowano
zgodnie z Procedurą 6/Chem., a oznaczane pierwiastki stopowe wprowadzono do roztworu żelaza, odmierzając odpowiednią objętość mianowanych roztworów podstawowych.
Na podstawie przeprowadzonych badań otoczenia linii oraz
wpływu warunków wzbudzenia na widmo emisyjne oznaczanych pierwiastków opracowany został program analityczny służący do oznaczania całkowitej zawartości Mn, Cu,
Mo, V, Ti, Al, W, Cr i Ni w stali i surówce metodą spektrometrii emisyjnej optycznej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprężonej. Parametry programu zebrano w tabeli 4.
Tabela 4. Parametry programu „Stal składniki stopowe” do oznaczania zawartości Mn, Cu, Mo, V, Ti, Al, W, Cr i Ni
Table 4. “Steel Alloy Components” program parameters for the determination of Mn, Cu, Mo, V, Ti, Al, W, Cr and Ni content

V, Ti, Al, W, Cr i Ni w stali i surówce. Granicę wykrywalności i oznaczalności pierwiastków wyznaczono na podstawie
wyników 10 próbek ślepych, mierzonych każda jednokrotnie
(Tab. 5).
Tabela 5. Wyznaczone wartości granicy wykrywalności (LOD)
i oznaczalności (LOQ) dla Procedury 6/Chem
Table 5. Determined values of limit of detection (LOD) and limit of
quantification (LOQ) for Procedure 6/Chem
LOD
[%]

LOQ
[%]

Cr 284,948 nm

0,0033

0,0098

Mo 277,539 nm

0,0011

0,0033

Ti 334,941 nm

0,0003

0,0010

V 327,612 nm

0,0003

0,0010

W 207,912 nm

0,0013

0,0036

Mn 257,610 nm

0,0004

0,0013

Cu 327,395 nm

0,0004

0,0013

Ni 216,555 nm

0,0020

0,0060

Al 396,152 nm

0,0004

0,0011

P 213,618 nm

0,0005

0,0005

Si 215,611 nm

0,0014

0,0015

Do wyznaczenia precyzji oraz niepewności rozszerzonej
oznaczeń manganu, chromu, niklu, miedzi, molibdenu, wanadu, tytanu, glinu, wolframu wykorzystano certyfikowane
materiały odniesienia BS 4150 MOD÷A, BS 9905 A, BS 416
B, BS 1144 A, BS 45 B oraz ISIJ 421÷3. W przypadkach gdy
nie były dostępne materiały odniesienia o odpowiednio niskim stężeniu oznaczanego pierwiastka, posłużono się matrycowymi roztworami syntetycznymi. Dla każdego wzorca
wykonano 4 serie pomiarów, zawierających po cztery powtórzenia serii. Na podstawie uzyskanych wyników i analizy
6-punktowej krzywej kalibracyjnej określono charakterystyczne parametry metody. Za kryterium weryfikacji ocen
statystycznych przyjęto poziom ufności P = 0,95. Uzyskane
wartości precyzji oraz niepewności pomiaru zebrano w tabeli 6.
Tabela 6. Precyzja i niepewność oznaczeń Mn, Cu, Mo, V, Ti, Al, W,
Cr i Ni, Procedura 6/Chem
Table 6. Precision and uncertainty of the determination of Mn, Cu,
Mo, V, Ti, Al, W, Cr i Ni, Procedure 6/Chem

Stężenie
[%]

r
[%]

U
[%]

r
[%]

U
[%]

r
[%]

U
[%]

Linie analityczne: Cr 284,948 nm, Mo 277,539 nm, Ti 334,941 nm,
V 327,612 nm, W 207,912 nm, Mn 257,610 nm, Cu 327,395 nm,
Ni 216,555 nm, Al 396,152 nm

0,001

0,0004

0,0008

<LOQ

<LOQ

<LOQ

<LOQ

Sposób obserwacji plazmy

osiowy

0,0015

0,0005

0,0009

<LOQ

<LOQ

0,0008

0,0007

Moc generatora plazmy

900 W

Natężenie przepływu argonu przez rozpylacz

0,7 dm3/min

0,007

0,0007

0,0011

<LOQ

<LOQ

0,0009

0,0009

Natężenie przepływu argonu plazmowego

12 dm3/min

0,01

0,0009

0,0012

0,0048

0,0057

0,0010

0,0010

Prędkość obrotowa pompy w czasie pomiaru

20 obr/min

Przepływ gazu plazmowego

12 dm3/min

Rozpylacz

Szklany,
koncentryczny

Komora mgielna

Szklana,
dwuprzepustowa

Wyniki i ich dyskusja
Opracowany program analityczny spektrometru ICP OES
Agilent 5100 zastosowano do wyznaczenia parametrów metrologicznych oznaczania całkowitej zawartości Mn, Cu, Mo,
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Al 396,152 nm

Cr 284,984 nm

Cu 327,395 nm

Mn 257,610 nm

Mo 277,539 nm

0,0015

0,0010

0,0007

<LOQ

<LOQ

<LOQ

<LOQ

0,003

0,0011

0,0007

0,0003

0,0003

<LOQ

<LOQ

0,005

0,0011

0,0008

0,0005

0,0005

<LOQ

<LOQ

0,006

0,0012

0,0009

0,0006

0,0006

0,0010

0,0019

0,01

0,0013

0,0011

0,0009

0,0009

0,0013

0,0029

Ti 334,941 nm

V 327,612 nm

Ni 216,555 nm

W 207,912 nm

0,001

0,0002

0,0003

0,0001

0,0004

<LOQ

<LOQ

0,004

0,0003

0,0007

0,0002

0,0005

0,0002

0,0010

0,01

0,0006

0,0016

0,0004

0,0007

0,0004

0,0024
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Poprawę precyzji oznaczeń w całym zakresie badanych
stężeń (0,001÷0,005%) uzyskano dla Al, Ti oraz V. W przypadku Cu i Mn, ze względu na wyższą granicę oznaczalności,
nie wyznaczono precyzji i niepewności dla stężenia 0,001%.
W pozostałych przypadkach (Ni, Mo, Cr) poprawa precyzji oznaczeń w badanym zakresie stężeń ściśle związana
była z wartością granicy oznaczalności pierwiastka. Skrajny przypadek stanowił Cr, którego granica oznaczalności
(0,0098%) zbiegła się z górną granicą badanego przedziału
stężeń, co uniemożliwiło poprawę precyzji oznaczeń pierwiastka. Wyznaczono również wartości niepewności rozszerzonej pomiaru (U). Podobnie jak w przypadku precyzji,
możliwość wyznaczenia niepewności pomiaru wybranego
pierwiastka, była ściśle związana z wartością granicy oznaczalności. W całym zakresie stężeń wyznaczono niepewność
rozszerzoną wyłącznie dla Al, Ti oraz V. Jednocześnie, dla
pierwiastków tych uzyskano najniższe wartości U.

Podsumowanie
W zakresie wykorzystania optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym do analizy śladowych ilości
B, Co, Nb, Ta, Ti, V, W i Zr przeprowadzono badania, w wyniku których zoptymalizowano dwa programy analityczne
do oznaczania składu chemicznego stali nisko- i średniostopowych (Fe-110sl) i stali chromowych i chromoniklowych
(Fe-130sl). Optymalizacji tej dokonano poprzez rozszerzenie
zakresu oznaczanych zawartości lub uzupełnienie o dotychczas nie oznaczane pierwiastki. W ustaleniu dolnych granic
oznaczania pierwiastków w ramach poszczególnych programów analitycznych wzięto pod uwagę wyznaczone granice
wykrywalności i oznaczalności, wyznaczone parametry metrologiczne oraz możliwość walidacji z wykorzystaniem materiałów odniesienia dostępnych w Zakładzie Chemii Analitycznej.
Ustalono następujące dolne granice oznaczania pierwiastków:
Program Fe-110sl: B od 0,0002%, Ti od 0,0005%, Zr od
0,001%, V od 0,002%, Nb od 0,004%, Co, Ta, W, od 0,01%,
Program Fe-130sl: B od 0,0005%, Ti, Zr od 0,002%,
V od 0,01%, Nb od 0,004%, Nb, V, Co, Ta, W od 0,01%.
Poprawienie dokładności oznaczeń niskich zawartości
Mn, Cu, Mo, V, Ti, Al, W, Cr i Ni metodą ICP OES wymagało przeprowadzenia procesu optymalizacji warunków pracy
spektrometru ICP OES Agilent 5100. Zidentyfikowano interferencje spektralne stanowiące potencjalne źródło błędów analitycznych. Zbadano również wpływ parametrów
pracy układu wprowadzania próbek oraz źródła wzbudzenia
na widmo emisyjne badanych pierwiastków. Na tej podstawie opracowano program analityczny spektrometru, z użyciem którego przygotowano wykresy kalibracyjne. Uzyskane
wykresy kalibracyjne w zestawieniu z badaniem matrycowej
ślepej próby umożliwiły wyznaczenie granic wykrywalności
i oznaczalności Mn, Cu, Mo, V, Ti, Al, W, Cr i Ni. Roztwory certyfikowanych materiałów odniesienia umożliwiły wyznaczenie precyzji oraz niepewności rozszerzonej oznaczeń.
W przypadku, gdy nie były dostępne materiały odniesienia
o odpowiednio niskiej atestowanej zawartości pierwiastka,
posłużono się matrycowymi roztworami syntetycznymi. Parametry uzyskane w ramach badań umożliwią rozszerzenie
zakresu akredytacji Procedury 6/Chem.
Wyniki pracy znajdą zastosowanie w badaniach własnych
Instytutu, analizach atestacyjnych oraz w rutynowych analizach dla zleceniodawców zewnętrznych.
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WPŁYW DŁUGOTRWAŁEGO
ODDZIAŁYWANIA TEMPERATURY
I NAPRĘŻENIA NA TRWAŁOŚĆ
EKSPLOATACYJNĄ STOPU INCONEL
740H REKOMENDOWANEGO DO
ZASTOSOWAŃ W NOWOCZESNEJ
ENERGETYCE
Celem pracy była ocena trwałości eksploatacyjnej stopu Inconel 740H oraz określenie zmian w mikrostrukturze wskutek
oddziaływania temperatury i naprężenia. Zastosowano metodę
skróconych prób pełzania, w podwyższonej temperaturze. Przeprowadzone testy starzenia w temperaturze 700 i 750°C w czasie 1000, 10 000, 20 000 i 30 000 godzin umożliwiły opis procesu zmian mikrostruktury stopu Inconel 740H, który polega
głównie na wydzielaniu i wzroście wydzieleń fazy g’, jako fazy
głównej, oraz na tworzeniu niekorzystnej morfologii wydzieleń
węglików Cr23C6.

Słowa kluczowe: stop Inconel 740H, trwałość eksploatacyjna,
mikrostruktura, temperatura, naprężenie, twardość, właściwości wytrzymałościowe

INFLUENCE OF LONG-TERM EFFECT OF
TEMPERATURE AND STRESS ON THE
DURABILITY OF THE INCONEL 740H ALLOY
RECOMMENDED FOR APPLICATIONS IN
MODERN POWER INDUSTRY
The aim of the study was to assess the service life of the
Inconel 740H alloy and to determine changes in the microstructure caused by temperature and stress. The method of short creep
tests at elevated temperature was used. The ageing tests carried
out at 700 and 750°C for 1 000, 10 000, 20 000 and 30 000
hours enabled the description of the microstructure changes
process for the Inconel 740H alloy, which mainly consists in the
precipitation and increase in the precipitates of phase g’, as the
main phase, and the formation of an unfavourable morphology
of Cr23C6 carbides.
Keywords: Inconel 740H alloy, service life, microstructure,
temperature, stress, hardness, mechanical properties

Wprowadzenie
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce sprawia, że niezbędne stają się inwestycje w sektorze energetycznym obejmujące budowę nowych bloków, jak i modernizację eksploatowanych jednostek. Obecnie w Polsce
realizowana jest budowa kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy o sprawności powyżej 46% i o łącznej mocy ponad 6000 MW. Takie bloki jak: 1075 MW w Kozienicach,
450 MW w Turowie, dwa 900 MW w Opolu oraz rozbudowa
elektrowni Jaworzno III o blok 910 MW mają sprostać zapotrzebowaniu energetycznemu na najbliższe lata.
Wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w dalszym
ciągu oparte jest na węglu kamiennym i brunatnym, a jego
spore zasoby stanowią podstawowe źródło energii [1]. Jest
to jednak związane z niekorzystną emisją znacznych ilości
zanieczyszczeń do atmosfery w postaci dwutlenku węgla
(CO2), dwutlenku siarki (SO2), tlenku azotu (NOx) i różnego rodzaju pyłów. Eksploatacja kotłów o nadkrytycznych
parametrach pracy pozwala zwiększyć ich wydajność, a poprzez to zmniejszyć zużycie węgla i zredukować emisję zanieczyszczeń. W warunkach dużo wyższej temperatury pary
w kotłach na parametry nadkrytyczne i ultra nadkrytyczne,
szczególnie na ostatnich stopniach przegrzewu, stosuje się
37

Journal of Metallic Materials 2019, 71 (2), p. 23–46

stale austenityczne bądź stopy niklu, do których zalicza się
Inconel 740H. Charakteryzuje się on odpowiednio wysoką wytrzymałością na pełzanie przy równocześnie wysokiej
odporności na korozję wysokotemperaturową w atmosferze
spalin oraz odpornością na utlenianie w parze wodnej [2].
W ocenie trwałości stali i stopów pracujących w warunkach pełzania w dalszym ciągu głównym źródłem informacji
są próby pełzania, pomimo że są długotrwałe. W celu skrócenia czasu wykonywania badań i oceny trwałości w praktyce stosowane są tzw. skrócone próby pełzania o czasie trwania od kilkudziesięciu do maksymalnie 15 tysięcy godzin, tj.
20 miesięcy.
Przyspieszenie procesu pełzania oraz skrócenie okresu
wykonywania badań uzyskuje się przez prowadzenie prób
przy stałym naprężeniu badania odpowiadającemu naprężeniu eksploatacyjnemu i różnych wartościach temperatury
badania, wyższych od temperatury eksploatacyjnej.
Wyniki skróconych prób pełzania w badaniach własnych
zrealizowanych w Instytucie Metalurgii Żelaza pozytywnie
zweryfikowały metodę, co umożliwiło jej stosowanie w praktyce inżynierskiej dla dotychczas stosowanych stali na elementy krytyczne części ciśnieniowej kotłów [3].

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań stanowił stop Inconel 740H (NiCr25Co20TiAlNb) dostarczony w postaci wycinków rur o wymiarach f 31,8×6,3 mm. Skład chemiczny badanego materiału w odniesieniu do wymagań normy przedstawiono
w tabeli 1.
Obserwację mikrostruktury stopu Inconel 740H przeprowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego i skaningowego mikroskopu elektronowego Inspect F(SEM) na
konwencjonalnie przygotowanych zgładach metalograficznych trawionych elektrolitycznie oraz przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego TITAN 80-300 (TEM)
wykorzystując cienkie folie. Analizę procesów wydzieleniowych przeprowadzono za pomocą rentgenowskiej analizy
izolatów węglikowych oraz za pomocą cienkich folii przy
wykorzystaniu selektywnej dyfrakcji elektronów. Badania
właściwości mechanicznych w statycznej próby rozciągania
w temperaturze pokojowej wykonano za pomocą maszyny
wytrzymałościowej firmy Zwick o maksymalnym obciążeniu
200 kN. Pomiar twardości przeprowadzono metodą Vickersa za pomocą twardościomierza Future – Tech FM – 7, stosując obciążenie wgłębnika 10 kG.
Analizę ilościową wydzieleń przeprowadzono przy zastosowaniu systemu analizy obrazu NIKON EPIPHOT200 &
LUCIA G v.5.03. Korzystając z markera skali umieszczonego
na zdjęciach skalibrowano system analizy obrazu. Współczynnik kalibracji: 1 piksel = 0,040 µm.
Powyższe badania wykonano na materiale w stanie dostawy oraz po długotrwałym starzeniu przez 1000 i 10 000,
20 000 i 30 000 godzin w temperaturze 700 i 750oC.

Wyniki i ich dyskusja
Mikrostruktura stopu Inconel 740H w stanie wyjściowym
o
po przesycaniu w temperaturze 1150 C przez 0,5 godziny
charakteryzuje się austenityczną osnową z licznymi bliźniakami wyżarzania i pojedynczymi pasmowo ułożonymi pierwotnymi wydzieleniami o zróżnicowanej wielkości. Zmierzona średnia średnica ziaren wynosi około 100 nm.
Jakościowa rentgenowska analiza składu fazowego wydzieleń w badanym stopie w stanie wyjściowym wykazała
występowanie węglików i azotków niobu i tytanu M(C,N),
węglików Cr23C6 oraz fazy g’ [6, 7].
Długotrwałe starzenie stopu Inconel 740H wpływa na
rozwój procesów wydzieleniowych, a także na zmiany morfologii koherentnej z osnową fazy międzymetalicznej g’
i węglików Cr23C6, co potwierdzają zarejestrowane obrazy
mikrostruktury. Przykładową mikrostrukturę pokazano na
rys. 1.
Główną fazą umacniającą stop Inconel 740H jest faza γ’
Ni3(Al, Ti), która charakteryzuje się tą samą strukturą krystaliczną jak osnowa, ale innym parametrem sieci. Faza g’
posiada niedopasowanie z siecią osnowy, co stanowi przeszkodę dla ruchu dyslokacji podczas eksploatacji w warunkach pełzania. Niewątpliwą zaletą fazy g’ jest zwiększanie
wytrzymałości stopu ze wzrostem temperatury bez spadku
ciągliwości, co charakterystyczne jest dla innych faz, np. węglików i węglikoazotków.
Stopień niedopasowania sieci γ/γ’ zmienia się w zależności
od składu chemicznego fazy γ’ a także od składu chemicznego osnowy, co również ma wpływ na morfologię fazy γ’. Faza
γ’, w której składzie znajduje się więcej Ti charakteryzuje się
mniejszą stabilnością w porównaniu do fazy γ’ bogatej w Al.
Podczas długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze faza γ’ bogata w Ti może ulec przemianie w fazę η
(Ni3Ti) o strukturze krystalicznej heksagonalnej zwartej
i morfologii płytkowej bądź igłowej. Faza η nie wykazuje koherencji z osnową γ i jest bardzo krucha, wpływając niekorzystnie na ciągliwość [5].
Drugą co do zawartości fazą obecną w stopie Inconel
740H po starzeniu w podwyższonej temperaturze są węgliki
typu M23C6. Węgliki te w nadstopach niklu charakteryzują
się znaczną zawartością Cr przy równoczesnym możliwym
udziale innych pierwiastków, tj. W, Mo Ni, Co i Fe. Wydzielają się z osnowy lub tworzą się wskutek przemiany węglika
pierwotnego MC. Morfologia węglików M23C6 ma znaczący
wpływ na właściwości plastyczne nadstopów niklu. Znacznej
wielkości wydzielenia M23C6 po granicach ziaren w postaci
ciągłych łańcuszków wpływają niekorzystnie na właściwości
użytkowe stopu obniżając jego udarność. Natomiast drobne
wydzielenia węglików M23C6 w postaci pojedynczych cząstek przyczyniają się do wzrostu wytrzymałości na pełzanie,
a także podwyższają odporność na pękanie.
Wraz z wydłużeniem czasu starzenia do 10 000 godzin
obserwowano intensywny wzrost ilości i wielkości węglików Cr23C6 i fazy g’. Węgliki Cr23C6 wydzielają się głównie po
granicach ziaren austenitu i bliźniakach, natomiast faza g’

Tabela 1. Skład chemiczny badanego stopu w odniesieniu do wymagań norm przedmiotowych
Table 1. Chemical composition of the studied alloy in relations to the requirements of subject norms
Skład chemiczny, [wt%]
C

Mo

Co

Nb

Al

Badany materiał

0,03

0,10

24,37

Reszta

0,87

1,56

20,67

0,65

1,44

Wg UNS N07740

0,005
0,08

≤1,0

23,50
25,50

Reszta

0,50
2,50

≤2,0

15,00
22,00

0,50
2,50

0,20
2,00
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Cr

Ni

Ti
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Rys. 1. Mikrostruktura stopu Inconel 740H po starzeniu w temperaturze 750oC przez 10 000 godzin: a, b) transmisyjny mikroskop elektronowy; c-f ) skaningowy mikroskop elektronowy
Fig. 1. Microstructure of the Inconel 740H alloy after aging at 750°C for 10,000 hours: a, b) transmission electron microscope; c-f ) scanning
electron microscope

występuje wewnątrz ziaren austenitu oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie węglików na granicach ziaren.
Analiza ilościowa fazy γ’ wykazała, że średnia średnica wydzieleń tej fazy po starzeniu w 700 i 750°C przez 1000 godzin wynosiła odpowiednio 29 i 76 nm, natomiast po 10 000

godzin starzenia wzrosła odpowiednio do 72 i 135 nm. Podczas dalszego starzenia szybkość wzrostu fazy γ’ była znacznie niższa. Starzenie w czasie do 30 000 godzin w temperaturze 700 i 750°C spowodowało wzrost średniej średnicy
fazy γ’ jedynie do 91 i 148 nm odpowiednio, tzn. o 20% i 9%
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w porównaniu do wartości zmierzonych po czasie starzenia
wynoszącym 10 000 godzin.
Powyższe badania zostały potwierdzone badaniami mikrostruktury wraz z identyfikacją i morfologią występujących w badanym stopie wydzieleń, które przeprowadzono
przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej [7].
o
W stopie Inconel 740H po starzeniu w temperaturze 750 C
i czasie 10 000 godzin zidentyfikowano wydzielenia fazy g’
węglików Cr23C6.
Długotrwałe starzenie powoduje zmianę właściwości
wytrzymałościowych wskutek wydzielania faz wtórnych (g’,
Cr23C6). Zaobserwowano ciągły wzrost wytrzymałości na
rozciąganie do czasu starzenia 20 000 godzin, który wyniósł
42% w odniesieniu do stanu wyjściowego badanego stopu.
Po tym czasie następuje spadek wytrzymałości na rozciąganie o około 5%. W przypadku granicy plastyczności jej wzrost
o około 17% w stosunku do stanu wyjściowego obserwowano
do czasu starzenia 1000 godzin, po czym w dalszym okresie
starzenia widoczny jest spadek granicy plastyczności, której
wartość po czasie starzenia 30 000 godzin wynosi 557 MPa
i jest w dalszym ciągu wyższa od stanu wyjściowego o 8%.

Podsumowanie
Stop Inconel 740H ze względu na wysoką wytrzymałość
na pełzanie w podwyższonej temperaturze oraz bardzo dobrą odporność na korozję wysokotemperaturową i utlenianie w parze wodnej rekomendowany jest do długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania w zakresie temperaturoo
wym 700÷750 C.
Przeprowadzone testy starzenia w temperaturze 700
o
i 750 C w czasie 1000, 10 000, 20 000 i 30 000 godzin umożliwiły opis procesu zmian w mikrostrukturze stopu Inconel
740H, który polega głównie na wydzielaniu i wzroście wydzieleń fazy g’ jako fazy głównej oraz niekorzystnej morfologii wydzieleń węglików Cr23C6 tworzących zarówno przerywane, jak
i ciągłe łańcuszki węglików po granicach ziaren i bliźniaków
wyżarzania. Struktury te powstają już we wczesnych stadiach
o
starzenia w temperaturze 700 C w czasie do 1000 godz., kiedy
to procesy aktywowane cieplnie powodują segregację chromu
w mikroobszarach przyległych do granic ziaren i następnie
tworzenie ciągłych, siatkowych układów węglików.
Analiza wzrostu wydzieleń fazy g’ jednoznacznie wskazuje,
że proces jej wzrostu jest najbardziej intensywny w czasie
starzenia do 1000 godzin, po czym jego dynamika nieznacznie spada do czasu 10 000 godzin. Po tym czasie następuje dalszy, jednakże bardzo powolny wzrost fazy g’ zarówno
o
w temperaturze starzenia 700, jak i 750 C.
Testy starzenia prowadzone przy dwóch wartościach temperatury dają również możliwość przeprowadzenia analizy
o
wzrostu wydzieleń w zakresie temperaturowym 700÷750 C.
Z przedstawionych badań wynika, że podniesienie temperao
tury starzenia z 700 do 750 C przyczynia się do ponad dziesięciokrotnego zwiększenia dynamiki procesu wzrostu fazy
g’. Daje to możliwość szacowania trwałości eksploatacyjnej
elementów wykonanych ze stopu Inconel 740H eksploatowanych w warunkach pełzania na podstawie analizy obrazu
mikrostruktury [8, 9].
Przeprowadzone badania właściwości wytrzymałościowych stopu Inconel 740H po starzeniu w temperaturze
o
750 C wskazują na znaczne umocnienie wydzieleniowe
w początkowym okresie starzenia do 1000 godzin. Po tym
czasie natomiast obserwuje się bardzo powolny, ale jednakże ciągły spadek wytrzymałości na rozciąganie i granicy plastyczności, których wartości są jednak dalej znacznie wyższe
od wyznaczonych dla stanu wyjściowego. Podobną charakterystykę zmian wskutek długotrwałej eksploatacji potwier40

dza pomiar twardości. Obserwowana tendencja może wskazywać, że temperatura 750oC jest maksymalną temperaturą
długotrwałej eksploatacji elementów wykonanych ze stopu
Inconel 740H.
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NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU
WYTWARZANIA WYROBÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH ZE WSADÓW
O PRZEKROJU KWADRATOWYM
I WERYFIKACJA PRZEMYSŁOWA WPŁYWU
PARAMETRÓW ODKSZTAŁCANIA NA
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW FINALNYCH
Wykonano badania nad doborem wsadu na korpusy silników rakietowych ze stali maraging pod kątem ograniczenia pracy odkształcenia oraz zwiększenia stabilności wymiarowej odkuwek.
Słowa kluczowe: symulacja numeryczna, stal maraging,
odkształcenie

NUMERICAL SIMULATION OF THE PROCESS
OF MANUFACTURING AXIAL-SYMMETRIC
PRODUCTS FROM CHARGE WITH A SQUARE
CROSS-SECTION AND INDUSTRIAL
VERIFICATION OF THE INFLUENCE OF
DEFORMATION PARAMETERS ON THE
PROPERTIES OF FINAL PRODUCTS
The study relates to the selection of the charge for maraging
steel rocket engine bodies to reduce deformation and increase the
dimensional stability of forgings.
Keywords: numerical simulation, maraging steel, deformation

Cel pracy
W procesie przetwarzania odkuwek ze stali maraging
przeznaczonych na korpusy silników rakietowych stosuje
się wyciąganie ścianek półwyrobów. Pomimo że wyciąganie
wykonywane jest na zimno, w trakcie tego procesu powstaje
duża ilość ciepła, która powoduje zmianę objętości materiału stempla i odkuwek, co w rezultacie prowadzi do znacznego utrudnienia operacji wyciągania. Celem pracy była
wszechstronna analiza procesu kucia obejmująca propozycję nowej formy materiału na odkuwki, jak również badania
właściwości, w tym rozszerzalności liniowej przetworzonego
materiału.

wypraskę w kształcie tulei z dnem. Taki rodzaj wyrobu oraz
trudno odkształcalny materiał w postaci stali maraging wymagają stosowania dużych sił nacisku, których efektem jest
m.in. szybkie zużywanie się stempli do kucia – zazwyczaj są
to spłaszczenia czoła stempla. Nowością proponowanego
rozwiązania jest zastosowanie wsadu o przekroju kwadratowym z zaokrąglonymi narożami. Z przeprowadzonych
obliczeń wynika (Rys. 1), że kucie odkuwek ze stali maraging o przekroju kwadratowym może być bardziej korzystne
z punktu widzenia płynięcia materiału oraz wielkości i sposobu obciążenia prasy hydraulicznej. Po wykonaniu prób
przemysłowych i potwierdzeniu korzyści wynikających ze
stosowania zaproponowanego nowego rodzaju wsadu zostaną podjęte kroki do wprowadzenia do dokumentacji producenta stosownego zapisu.

Badania rozszerzalności cieplnej stali maraging
W drugiej części pracy wykonano cykl badań laboratoryjnych dotyczących rozszerzalności cieplnej stali maraging w wariantach uwzględniających historię odkształcenia
materiału (z blachy i z pręta), sposób pobierania próbek
(poprzecznie i wzdłużnie do kierunku odkształcania) oraz
parametry nagrzewania. Eksperymenty nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia symulowały proces przesycania,
stosowany jako obróbka międzyoperacyjna podczas kształtowania na zimno. Wyniki badań dylatometrycznych prowadzą do wniosku, że historia odkształcenia materiału ma duży
wpływ na zmianę wymiarów półwyrobów ze stali maraging,
co w przemysłowym procesie utrudnia, a niekiedy uniemożliwia wykonanie wyrobów finalnych z wymaganą dokładnością wymiarów i kształtu. Inaczej zachowują się pod względem wielkości i kierunku zmiany wymiarów próbki z pręta
(materiału odkształcanego na gorąco, mniej wytężonego),
a inaczej z blachy walcowanej na zimno (Rys. 2). Poziom
umocnienia materiału ma przy tym znaczenie kluczowe –
próbki z materiału odkształconego plastycznie na zimno wykazywały znacznie mniejszą zmianę wymiarów.

Obliczenia symulacyjne płynięcia materiału
Obecnie wsadem do kucia jest odcinek pręta okrągłego,
który jest odkształcany na gorąco w jednej operacji, tworząc

Rys. 2. Zmiany długości materiału ze stali maraging zależnie od historii odkształcenia i sposobu nagrzewania (materiał B – pręt kuty
na gorąco zgodnie z kierunkiem osi wzdłużnej pręta; stan po przesycaniu; materiał F – blacha walcowana na zimno; stan po przesycaniu; materiał S – pręt kuty na gorąco zgodnie z kierunkiem osi
wzdłużnej pręta; stan po spęczaniu na zimno; materiał L – pręt kuty
na gorąco poprzecznie do kierunku osi wzdłużnej pręta; stan po spęczaniu na zimno)

Rys.1. Praca odkształcenia podczas kucia odkuwek z różnego rodzaju wsadu
Fig. 1. Deformation during forging using different types of charge

Fig. 2. Changes in the length of maraging steel material depending
on the history of deformation and heating method (material B – hot-forged bar in the direction of the longitudinal axis of the bar; condition after solution heat treatment; material F – cold-rolled sheet;
condition after solution heat treatment; material S – bar hot-forged
in the direction of the longitudinal axis of the bar; state after cold
upsetting; material L – bar hot-forged against the direction of the
longitudinal axis of the bar; state after cold upsetting)
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Wnioski

Materiał, zakres i metodyka badań

Kucie odkuwek ze stali maraging o przekroju kwadratowym może być bardziej korzystne z punktu widzenia płynięcia materiału oraz wielkości i sposobu obciążenia prasy
hydraulicznej.
Historia odkształcenia materiału ma duży wpływ na zmianę wymiarów półwyrobów ze stali maraging.

Materiał na wzorce superstopów niklu z wysoką zawartością tantalu pozyskano w postaci wałków o średnicy 90 mm
i grubości 20÷25 mm. Badania jednorodności składu chemicznego materiału wykonano metodą emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem iskrowym (OES iskra)
na zgładach próbek litych oraz metodami emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP OES) na próbkach w postaci wiórowej.
Ponadto opracowano, na podstawie dotychczasowych programów analitycznych, rozszerzony program analityczny do
oznaczania składu chemicznego tych superstopów metodą
OES iskra, a także program do analizy superstopów z wykorzystaniem metody ICP OES.
W oparciu o wytyczne zawarte w Przewodniku ISO [1]
opracowano metodę badania jednorodności, a następnie
przeprowadzono takie badania dla dwóch pozyskanych
materiałów „kandydackich” na wzorce superstopów niklu.
Pomiary wykonano za pomocą emisyjnego spektrometru
optycznego ze wzbudzeniem iskrowym Q8 Magellan firmy
Bruker. Wszystkie próbki analizowano pojedynczo w trzech
seriach pomiarów. Kolejność analizy poszczególnych próbek
w serii wybierano losowo. Po wykonaniu pomiarów wyniki
przeniesiono do arkusza kalkulacyjnego EXCEL, gdzie przeprowadzono obliczenia.

Waldemar Spiewok, Marta Kubiczek, Piotr Knapik

BADANIA JEDNORODNOŚCI
I ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO
SUPERSTOPÓW NIKLU Z WYSOKĄ
ZAWARTOŚCIĄ TANTALU
Celem pracy było przeprowadzenie modelowych badań jednorodności stopów niklu z wysoką zawartością tantalu. Zmodyfikowano program analityczny do analizy stopów niklu metodą
emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem iskrowym
oraz metodykę analizy metodą emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Zbadano
skład chemiczny posiadanego materiału na wzorce oraz określono jego jednorodność.
Słowa kluczowe: analiza składu chemicznego, badania jednorodności, materiały wzorcowe

HOMOGENEITY TESTS AND ANALYSIS OF THE
CHEMICAL COMPOSITION OF NICKEL SUPER
ALLOYS WITH HIGH TANTALUM CONTENT
The purpose of the study was to conduct model tests of homogeneity of nickel alloys with high tantalum content. The analytical
program for analysing nickel alloys using the method of optical
emission spectrometry with spark excitation and the methodology of analysis using the method of optical emission spectrometry
with spark excitation in inductively coupled plasma were modified. The chemical composition of the material used for reference
was tested and its homogeneity was determined.
Keywords: chemical composition analysis, homogeneity test,
reference materials

Wprowadzenie
Zakład Chemii Analitycznej IMŻ posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badania składu chemicznego superstopów niklu. Jednak ze względu na stały rozwój tych materiałów, systematycznie doskonali metodykę badań oraz poszerza paletę materiałów odniesienia. Z tym zamiarem zakupił dwa masterheaty superstopów niklu, wykorzystywanych
obecnie w produkcji lotniczej. Zarówno postać, jak i ilość pozyskanego materiału, pozwalała na przeprowadzenie modelowych badań, dla potwierdzenia jego jednorodności, co jest
warunkiem koniecznym do zakwalifikowania tego materiału
jako surowca na wzorzec. Jednocześnie konieczna była modyfikacja stosowanych obecnie metodyk analizy chemicznej,
gdyż wcześniej nie badano w Zakładzie superstopów niklu
zawierających w swoim składzie wysokie zawartości tantalu
(do 12%). Biorąc od uwagę powyższe aspekty, celem pracy
było przeprowadzenie modelowych badań jednorodności
oraz opracowanie metodyki analizy składu chemicznego
stopów niklu z wysoką zawartością tantalu w oparciu o procedury postępowania stosowane dotychczas w Zakładzie
Chemii Analitycznej.
42

Wyniki i ich dyskusja
Podstawą oceny jednorodności są wyniki analizy wariancji pojedynczych oznaczeń zawartości poszczególnych pierwiastków. W oparciu o te wyniki, zgodnie z Przewodnikiem
ISO Guide 35, wyznaczono niepewność jednorodności materiału – parametr opisujący jakość materiału. W ramach
przeprowadzonych badań stwierdzono wysoką jednorodność posiadanego materiału. Niepewność wynikająca
z jednorodności materiału dla wszystkich pierwiastków nie
przekracza 1% względnych ich zawartości. Wyjątek stanowi
wyznaczona niepewność związana z niejednorodnością rozłożenia żelaza (5% i 8%), którego zawartość w badanych materiałach wynosi 0,02% do 0,03%.
Opracowany program analityczny dla oznaczania składu
chemicznego metodą emisyjnej spektrometrii optycznej ze
wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie sprawdzono poprzez przeprowadzenie oznaczeń w próbkach kontrolnych materiałów o składzie chemicznym odpowiadającym
superstopom niklu. W wyniku badań potwierdzono poprawność krzywych analitycznych.

Wniosek
Przebadany materiał kandydacki na wzorce stopów niklu z wysoką zawartością tantalu uznano za jednorodny
i przekazano do badań atestacyjnych. Opracowana metodyka badania jednorodności znajdzie wykorzystanie podczas
badania jednorodności następnych materiałów kandydackich, a opracowany program do analizowania superstopów
z wykorzystaniem emisyjnej spektrometrii optycznej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej posłuży do
wykonania analiz atestacyjnych materiałów na wzorce stopów niklu oraz do analizowania innych próbek z tej grupy
materiałów.
LITERATURA
[1] International Organization for Standardization. ISO Guide 35: 2017
Reference materials – Guidance for characterization and assessment
of homogeneity and stability. ISO, 2017.
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OPRACOWANIE METODYKI USUWANIA
CHLORU Z PRÓBEK SUROWCÓW I
ODPADÓW HUTNICZYCH DLA POTRZEB
ANALIZY ICH SKŁADU CHEMICZNEGO
Celem pracy była modyfikacja metodyki analizy składu
chemicznego surowców i odpadów hutniczych poprzez usuwanie związków chloru za pomocą ekstrakcji wodą. Sprawdzono
skuteczność usuwania chloru z badanych materiałów oraz możliwość wykorzystania zaproponowanej metody dla szybkiego
oznaczania zawartości węgla, siarki i rtęci. Pozytywne wyniki
pracy pozwoliły na zmodyfikowanie metodyki oznaczania składu chemicznego surowców i odpadów, zawierających duże stężenia chloru.
Słowa kluczowe: analiza składu chemicznego, chlor, elucja

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR THE
REMOVAL OF CHLORINE FROM SAMPLES OF
RAW MATERIALS AND METALLURGICAL WASTE
FOR THE PURPOSES OF ANALYSING THEIR
CHEMICAL COMPOSITION
The aim of the study was to modify the methodology for analysing the chemical composition of raw materials and metallurgical waste by removing chlorine compounds by means of water extraction. The effectiveness of chlorine removal from tested
materials was tested and the possibility of using the proposed
method for quick determination of carbon, sulphur and mercury content was investigated. Positive results of the study allowed
to modify the methodology for determining the chemical composition of raw materials and waste containing high concentrations of chlorine.
Keywords: chemical composition analysis, chlorine, elution

Wprowadzenie
Zagospodarowanie lub utylizacja szeregu odpadów metalonośnych lub będących źródłem energii, poprzez wtórne
wykorzystanie w procesach metalurgicznych, stwarza nowe
problemy analityczne. Wraz z cennymi składnikami w wymienionych odpadach znajdują się też w dużych stężeniach
składniki takie jak chlor, siarka i metale ciężkie, których
obecność (zwłaszcza chloru) stanowi czynnik, który utrudnia, a często uniemożliwia stosowanie rutynowych instrumentalnych metod oznaczania niektórych pierwiastków (C,
S, Hg).
Rutynowo, dla zabezpieczenia układu pomiarowego przed
działaniem chloru, stosowany jest absorber pochłaniający szkodliwe związki chemiczne (zawierający 2,4 dinitrodifemnyloaminę), ale wyniki tak prowadzonych oznaczeń
charakteryzują się wysokim stopniem niepewności [1]. Doświadczenia w pracy z odpadami zawierającymi duże stężenia chloru pokazały, że związki chloru obecne w badanych
pyłach i szlamach są rozpuszczalne w wodzie.
Celem niniejszej pracy było włączenie do metody analizy
składu chemicznego etapu usuwania zawartych w badanych
próbkach związków zawierających chlor poprzez kontrolowane wymywanie ich wodą. Wraz z chlorem z badanego
materiału wymywane są pierwiastki z nim związane oraz
inne rozpuszczalne w wodzie związki chemiczne. Dla analitycznego wykorzystania proponowanego sposobu usuwania
chloru z badanych materiałów niezbędne jest określenie, jakie pierwiastki i w jakim stopniu ulegają wymywaniu wraz
z chlorem.

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał badań stanowiły pozyskane z instalacji przemysłowych próbki pyłów i szlamów hutniczych charakteryzujące się zróżnicowanym składem chemicznym oraz wysoką,
zróżnicowaną zawartością chloru. Jakościową analizę składu chemicznego, mającą na celu wybór materiału do badań,
wykonano metodą spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej za pomocą spektrometru Rigaku ZSX Primus II.
Wybrano cztery próbki pyłu hutniczego z instalacji odpylania, dla których stwierdzono silne sygnały analityczne
wapnia, żelaza, chloru, potasu oraz siarki. Próbki te poddano cyklowi ekstrakcji wodą z zastosowaniem różnych warunków prowadzenia tego procesu. Zmieniano temperaturę
wody, krotność ekstrakcji oraz przeprowadzono próby intensyfikacji procesu ekstrakcji poprzez zastosowanie ultradźwięków (myjka ultradźwiękowa).
Zmiany składu chemicznego próbki przed i po ekstrakcji
badano półilościową metodą fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej, a skład chemiczny ekstraktu badano metodą emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie. Zawartość chloru oznaczano
metodą fotometryczną, a zawartość węgla i siarki metodą
kulometryczną.

Wyniki i ich dyskusja
Na podstawie wyników półilościowej analizy składu chemicznego próbek przed i po ekstrakcji określono, które
składniki są wymywane z badanych próbek. Przykład dla
jednej z próbek zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1. Wyniki analizy jakościowej próbki A przed i po ekstrakcji
(A1) wodą
Table 1. Results of qualitative analysis of sample A before and after
extraction (A1) with water
Materiał surowy
A
[kCps]

Po ekstrakcji
A1
[kCps]

A1/A·100
[%]

Ba-Kα

1,6

1,6

96,2

Sr-Kα

9,9

11,5

116,5

Pb-Lα

8,2

10,6

129,0

Rb-Kα

6,6

0,0

0,0

Br-Kα

4,9

0,0

0,0

Zn-Kα

1,9

1,9

100,1
118,2

Cu-Kα

0,7

0,8

Ni-Kα

0,2

0,0

0,1

Fe-Kα

373,6

371,7

99,5

Mn-Kα

0,7

0,7

99,2

Cr-Kα

0,1

0,0

0,1

Ti-Kα

0,1

0,2

119,2

Ca-Kα

1361,7

1669,7

122,6

Si-Kα

9,3

12,1

129,5

Al-Kα

2,4

3,5

145,5

K-Kα

119,7

5,9

4,9

Na-Kα

0,1

0,0

0,4

Mg-Kα

0,2

0,2

129,9

P-Kα

7,2

7,3

101,4

S-Kα

6,7

1,7

26,0

Cl-Kα

40,1

0,0

0,0

Można założyć, że wielkość sygnału analitycznego netto
w piku zarejestrowanej linii pierwiastka jest liniowo zależna
od stężenia (przybliżenie). Zatem wartość A1/A·100 stanowi
odzysk pierwiastka w próbce po ekstrakcji wyrażoną w pro43
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centach. Wielkości rzędu 100% pozwalają na stwierdzenie,
że dany składnik nie ulega wymywaniu wodą z badanej
próbki. Natomiast wartości bliskie 0% oznaczają, że składnik przechodzi do fazy ciekłej.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić,
że chlor, którego zawartość w badanych próbkach wynosiła od 3,5% do 22,4%, ulega ekstrakcji z badanych materiałów ze skutecznością sięgającą 99%. Tym samym ekstrakcja
wodą jest dostatecznym sposobem postępowania z próbką
podczas oznaczania zawartości tego pierwiastka. Uzyskane wyniki pomiarów metodą spektrometrii fluorescencji
rentgenowskiej wskazują, że oprócz chloru do fazy wodnej
przechodzą: Ca, Mg, S, Zn, Rb, Br, Ni, Cr, K, Na, Co, Cs, Tl.
Przeprowadzone próby oznaczania węgla, siarki i rtęci w pozostałości po ekstrakcji oraz w ekstrakcie pozwoliły na uzyskanie odtwarzalnych wyników analiz.

Podsumowanie
Doświadczalnie potwierdzono, że chlor ulega ekstrakcji
przynajmniej w 99%. Pozostały osad można wykorzystać do
oznaczania siarki, węgla i rtęci metodami termicznymi. Zaproponowana metoda pozwala także na uzyskanie szeregu
informacji istotnych dla projektowania procesów technologicznych. Określone zostają ilość i charakter związków rozpuszczalnych w wodzie. Stanowi to przyczynek do projektowania fragmentów instalacji do mokrego oczyszczania odpadów przed ich zawróceniem do procesu metalurgicznego.
Wyniki pracy zostaną wykorzystane do realizacji zadań
analitycznych na potrzeby Instytutu oraz próbek pochodzących z przemysłu w tych przypadkach, w których zawartość
chloru utrudnia lub uniemożliwia bezpośrednie wykonywanie oznaczeń.
LITERATURA
[1] W. Spiewok, A. Kwoka. Modyfikacja instrumentalnych metod oznaczania siarki w surowcach mineralnych i odpadach. Prace Instytutu
Metalurgii Żelaza, 2013, 65 (2), s. 49-50.
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ZASTOSOWANIE TECHNIKI LA-ICP-MS
DO OZNACZEŃ SKŁADU CHEMICZNEGO
STOPÓW NIKLU
Przeprowadzono badania nad możliwością oznaczania śladowych ilości bizmutu, ołowiu, selenu, telluru, talu, cyny, srebra, kadmu, antymonu i magnezu obecnych w stopach niklu,
techniką ablacji laserowej z jonizacją w plazmie indukcyjnie
sprzężonej i detekcją spektrometrią mas. Przeprowadzono rejestrację widm masowych certyfikowanych materiałów odniesienia w formie litej oraz wiórowej. Na podstawie uzyskanych
widm wyznaczono krzywe kalibracyjne oraz określono zawartość pierwiastków śladowych w próbce wytopowej oraz w gotowym detalu wykonanym ze stopu niklu
Słowa kluczowe: LA-ICP-MS, stopy niklu, analiza śladowa

APPLICATION OF THE LA-ICP-MS METHOD
FOR THE DETERMINATION OF CHEMICAL
COMPOSITION OF NICKEL ALLOYS
Research was carried out on the possibility of determining
trace amounts of bismuth, lead, selenium, tellurium, thallium,
tin, silver, cadmium, antimony and magnesium present in
nickel with the use of the laser ablation method with inductively coupled plasma ionization and mass spectrometry detection.
The mass spectra of certified reference materials in solid and
chipped form were registered. Based on the obtained spectra,
calibration curves were determined and the content of trace elements was determined in the melt sample and in the finished
piece made of nickel alloy.
Keywords: LA-ICP-MS, nickel alloys, trace analysis

Wprowadzenie
W ŁUKASIEWICZ – IMŻ do oznaczeń składu chemicznego żarowytrzymałych stopów niklu metodami mokrymi,
stosuje się technikę absorpcji atomowej ze wzbudzeniem
w kuwecie grafitowej (GF-AAS). Oznaczenia zanieczyszczeń
mikroskładnikami takimi jak: bizmut, ołów, selen, tellur czy
tal mają szczególne znaczenie, gdyż pierwiastki te wywierają niekorzystny wpływ na strukturę superstopów, nawet
w stężeniach poniżej 100 ppm [1]. Technika GF-AAS wymaga przeprowadzenia badanego materiału do roztworu. Ze
względu na specyficzny skład chemiczny stopów niklu proces roztwarzania jest długotrwały i wymaga zastosowania
mieszaniny agresywnych kwasów mineralnych. Technika
GF-AAS umożliwia oznaczenie wybranego analitu w oddzieleniu od matrycy próbki. Ekstrakcja analitu zachodzi
wewnątrz grafitowego atomizera, w ustalonych warunkach
termicznych procesu pirolizy (termicznego rozkładu matrycy) i atomizacji. Dzięki temu granice oznaczalności takich
pierwiastków jak ołów, bizmut, selen, tellur lub tal, mieszczą
się w zakresie 0,3÷1 ppm. Głównym problemem związanym
z oznaczeniami techniką GF-AAS jest stosunkowo niska
żywotność kuwety grafitowej. Kwasy niezbędne do roztworzenia próbek stopów niklu oraz obecne w tych stopach
pierwiastki stopowe w wysokiej temperaturze nieodwracalnie uszkadzają powierzchnię kuwety. Kumulacja uszkodzeń
skutkuje skróceniem optymalnego okresu jej użytkowania,
co znacząco podnosi koszty analiz. Zużycie kuwety wiąże się
także z obniżeniem precyzji i powtarzalności prowadzonych
oznaczeń. Dodatkową wadą techniki GF-AAS jest długi czas
niezbędny do wykonania oznaczenia, wynikający z sekwencyjnego charakteru pomiarów oraz kilkuminutowych cykli
pomiarowych. Wydłużony czas analiz generuje również
problemy z długoterminową stabilnością lamp będących
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źródłem promieniowania charakterystycznego oznaczanych
pierwiastków. W poprzednich latach przeprowadzono badania nad możliwością zastosowania technik ekstrakcyjnych
(generowanie wodorków oraz współstrącanie na nośnikach)
w badaniach składu chemicznego stopów niklu. Istotną
przeszkodę w badanych procesach stanowiły interferencje
chemiczne, związane ze specyficznymi warunkami roztwarzania stopów niklu oraz interferencje chemiczne występujące między analitami. Zastosowane techniki ekstrakcyjne,
oprócz słabego odzysku analitów, okazały się skomplikowane i czasochłonne, a wprowadzenie do postępowania analitycznego dodatkowych procesów ekstrakcyjnych obarczone
było ryzykiem wystąpienia błędów analitycznych [2, 3]. Badanie, zwłaszcza w warunkach przemysłowych, zawartości
pierwiastków resztkowych w żarowytrzymałych stopach
niklu wymaga zastosowania techniki, która umożliwia wyeliminowanie czasochłonnego roztwarzania próbek i wieloetapowej ekstrakcji analitów, a jednocześnie pozwala na
równoczesne oznaczanie kilku analitów, niwelując niekorzystne efekty związane z długotrwałymi pomiarami. Celem
pracy było zbadanie możliwości zastosowania techniki ablacji laserowej z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(LA-ICP-MS) do badań składu chemicznego stopów niklu.

Materiał, zakres i metodyka badań
Badania nad możliwością zastosowania techniki LA-ICP-MS do oznaczeń składników w litych próbkach stopów niklu przeprowadzono w Pracowni Analizy Spektroskopowej
Pierwiastków Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Materiał badawczy stanowiły certyfikowane materiały odniesienia żarowytrzymałych stopów
niklu. Badania przeprowadzono z użyciem zestawu aparaturowego LA-ICP-MS, składającego się z systemu ablacji laserowej LSX-500 firmy Teledyne CETAC Technologies oraz
kwadrupolowego spektrometru mas z plazmą indukcyjnie
sprzężoną ELAN DRC II firmy Perkin Elmer. Materiał badawczy w formie próbek litych lub wiórowych umieszczano
w komorze ablacyjnej. Następnie powierzchnię wyznaczonych obszarów roboczych próbki oczyszczano w procesie
preablacji. W dalszej kolejności automatycznie sterowany
promień lasera dokonywał ablacji wybranych obszarów próbek. Równocześnie rejestrowano widmo masowe uzyskanego w procesie ablacji aerozolu.

Wyniki i ich dyskusja
Materiał badawczy w formie litej oraz wiórowej (ze względu na różną postać) analizowano w osobnych seriach pomiarowych. Na podstawie analizy widm masowych otrzymanych dla litych materiałów odniesienia BCS 346 A, BS 625
E, BS 718 D, BS 750 C oraz BS H2D wyznaczono wykresy kalibracyjne dla magnezu oraz cyny. Jako materiał pozwalający
sprawdzić poprawność uzyskanych krzywych zastosowano
wzorzec BS 800A oraz NCS HC 11520. Wyniki oznaczeń
wybranych pierwiastków w certyfikowanych materiałach
odniesienia przedstawiono w tabelach 1 i 2.
Tabela 1. Wyniki oznaczeń certyfikowanego materiału BS 800A
(materiał lity)
Table 1. Results of determinations of the BS 800A certified material
(solid material)

*

Pierwiastek

Wartość atestowana
[µg/g]

Wartość oznaczona
[µg/g]

Mg

22 ± 3*

26

Sn

41 ± 5*

45

niepewność wartości certyfikowanej

Tabela 2. Wyniki oznaczeń dla certyfikowanego materiału NCS HC
11520 (wiór)
Table 2. Results of determination for the NCS HC 11520 certifies
material (chips)

*

Pierwiastek

Wartość atestowana
[µg/g]

Wartość oznaczona
[µg/g]

Bi

4,2 ± 0,6*

5

Pb

12 ± 2*

15

Mg

82 ± 2*

83

Se

43 ± 2*

41

Te

3,0 ± 0,5*

5

Tl

8,5 ± 0,3*

7

odchylenie standardowe średniej

Wyniki oznaczeń uzyskane dla materiałów odniesienia
wskazują na możliwość zastosowania techniki LA-ICP-MS
w oznaczeniach wybranych pierwiastków śladowych w próbkach stopów niklu. Uzyskane w wyniku oznaczeń dane pomiarowe, choć wskazały na możliwość zastosowania techniki LA-ICP-MS, nie umożliwiły jednoznacznej oceny jakości
uzyskanych wyników. Jednoznaczna ocena danych pomiarowych uzyskanych w trakcie eksperymentu wymaga wyznaczenia granic wykrywalności i oznaczalności pierwiastków.
Dodatkowo niezbędne jest wyznaczenie niepewności rozszerzonej pomiarów. Znajomość tych informacji umożliwi
ocenę wyników, które na tym etapie badań odbiegają od
wartości certyfikowanych (np. tal, tellur), dla których uzyskano skrajne wartości odzysku. W tym celu konieczne jest
również przeprowadzenie badań optymalizujących parametry poszczególnych części składowych aparatury LA-ICP-MS ze szczególnym naciskiem na parametry pracy lasera
i warunki jonizacji w plazmie. Elementem wpływającym
na jakość uzyskiwanych wyników może być forma fizyczna badanego materiału. W przypadku próbek wiórowych
jednym z głównych problemów może być niejednorodność
materiału w tej postaci. Dodatkowo niewielka powierzchnia
wiórów determinuje krótsze czasy działania lasera, przez co
do źródła jonów dociera mniejsza porcja aerozolu próbki.
Próbki w formie wiórowej są znacznie bardziej narażone na
wystąpienie niekorzystnych efektów związanych z lokalnym
przegrzaniem materiału. Widma masowe zarejestrowane
dla wzorca BCS 346, zarówno w formie litej jak i wiórowej,
wykazały, że natężenie sygnału analitycznego oznaczanych
pierwiastków jest zbliżone, ale fluktuacje sygnału są większe
dla próbek wiórowych. Zagadnieniem wymagającym dodatkowych badań jest występowanie interferencji wynikających
z niedopasowania matrycowego próbek i wzorców. Możliwość występowania takiego zjawiska wskazało widmo masowe cynku (pierwiastek nie był oznaczany, ale zarejestrowano jego widmo). W przypadku wzorca NIST 897 w widmie
pierwiastka obserwowano cykliczne narastanie i wygaszanie
sygnału analitycznego nie związane z pracą lasera. Efekt ten
nie był obserwowany dla np. wzorca NCS HC 11520.

Wnioski/Podsumowanie
Przeprowadzono badania nad możliwością oznaczania
śladowych ilości bizmutu, ołowiu, selenu, telluru, talu, cyny,
srebra, kadmu, antymonu i magnezu obecnych w stopach
niklu, techniką ablacji laserowej z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej i detekcją spektrometrią mas. W tym
celu wykonano rejestrację widm masowych certyfikowanych
materiałów odniesienia, na podstawie których przygotowano krzywe kalibracyjne. Widma zarejestrowano dla materiału badawczego w formie litej oraz wiórowej. Kontrolę
45
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przygotowanych krzywych przeprowadzono przez porównanie wartości oznaczonych z certyfikowanymi dla materiałów
odniesienia BS 800 A oraz NCS HC 11520. Ocena jakości
uzyskanych wyników wymaga wyznaczenia optymalnych
warunków pracy układu LA-ICP-MS. Pozwoli to na wyznaczenie granic oznaczalności i wykrywalności pierwiastków oraz wyznaczenie niepewności rozszerzonej pomiarów
w zakresie śladowych stężeń pierwiastków. Parametry te
będą punktem wyjścia do opracowania i walidacji metody
oznaczeń pierwiastków śladowych w stopach niklu techniką
LA-ICP-MS.
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