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WPŁYW CHROMU I TYTANU NA
MIKROSTRUKTURĘ ORAZ WYBRANE
WŁAŚCIWOŚCI WYSOKOTEMPERATUROWE
NOWYCH NADSTOPÓW NA OSNOWIE
KOBALTU UMACNIANYCH FAZĄ L12
W pracy zbadano strukturę pierwotną nowej generacji bezwolframowych nadstopów na osnowie kobaltu typu Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti oraz Co-20Ni-10Al-10Cr-5Mo-2Nb. Materiały te mają doskonałe właściwości w podwyższonych temperaturach w porównaniu z superstopami na osnowie niklu.
Głównym zagadnieniem artykułu jest charakterystyka mikrostruktury pierwotnej stopów Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti oraz
Co-20Ni-10Al-10Cr-5Mo-2Nb. Są to nowe stopy na bazie kobaltu bez wolframu jako niezbędnego pierwiastka stopowego. Jego
końcowa mikrostruktura oparta jest na fazie Co3(Al,Mo,Nb)
z siecią typu L12 jako wzmocnionym elementem konstrukcyjnym, w roztworze stałym na osnowie kobaltu.
Słowa kluczowe: CoNiAlMoNbTi, nadstopy kobaltowe, mikrostruktura pierwotna, fazy Co-Ti, odlewanie, dendryty
INFLUENCE OF CHROMIUM AND TITANIUM ON
THE MICROSTRUCTURE AND SELECTED HIGHTEMPERATURE PROPERTIES OF NEW COBALT-BASED
SUPERALLOYS STRENGTHENED WITH THE L12 PHASE
The study investigated the original structure of a new generation of tungsten-free cobalt-based superalloys of the Co-20Ni10Al-5Mo-2Nb-2Ti and Co-20Ni-10Al-10Cr-5Mo-2Nb type.
These materials have excellent properties at elevated temperatures compared to nickel-based superalloys. In the future, they
can replace nickel-based superalloys. The main issue of the article is the characteristics of the primary microstructure of the
Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti and the Co-20Ni-10Al-10Cr-5Mo2Nb alloys. Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti and Co-20Ni-10Al10Cr-5Mo-2Nb are a new cobalt-based alloys without tungsten as an essential alloying element. Its final microstructure
based on Co3(Al, Mo, Nb) phase with L12 type of lattice as the
reinforced structural element, in cobalt-based solid solution as
a matrix.
Keywords: CoNiAlMoNbTi, casting, primary microstructure,
CoTi, dendrites

Wprowadzenie
Pojęciem „nadstopy” (ang. superalloys) określa
się żarowytrzymałe i żaroodporne stopy na osnowie niklu, kobaltu lub żelaza, które posiadają wysokie i stabilne właściwości mechaniczne, a także
wysoką odporność powierzchniową na działanie
agresywnego środowiska w wysokiej temperaturze
pracy [1]. Przyjmuje się, iż nadstopy przeznaczone
są głównie do pracy w temperaturze przekraczającej 700°C. Choć rozwój produkcji i powstawanie nowych gatunków nadstopów są bezpośrednim następstwem coraz wyższych wymagań stawianych materiałom używanym do produkcji silników lotniczych,
nadstopy są też wykorzystywane na części turbin
stacjonarnych, reaktorów jądrowych i maszyn
pracujących w przemyśle chemicznym, w protetyce
stomatologicznej, implantologii ortopedycznej oraz
wielu innych dziedzinach współczesnej techniki [2].
Nadstopy na osnowie niklu są podstawową grupą
materiałów metalowych wykorzystywanych do zastosowań w wysokich temperaturach. Korzystne
właściwości stopów na osnowie niklu w warunkach
wysokiej temperatury wynikają z ich mikrostruktury
typu γ/γ’. Mikrostruktura ta opiera się na wydzielaniu
uporządkowanej fazy typu γ’ w osnowie o strukturze
RSC. Faza γ’ wykazuje stechiometrię typu A3B i strukturę L12 [4]. Te nadstopy są najczęściej stosowanymi
materiałami w silnikach turbinowych ze względu na
ich dobre połączenie wysokiej wytrzymałości, długiej żywotności zmęczeniowej i dobrej odporności na
utlenianie i korozję w wysokiej temperaturze. Podobne właściwości wykazują mniej popularne nadstopy
na osnowie kobaltu, które są przedmiotem badań
w niniejszej pracy (Tab. 1).
Materiał badań
Materiał badań stanowiły stopy typu Co20Ni10Al10Cr5Mo2Nb i Co20Ni10Al5Mo2Nb2Ti, odlane w postaci prętów o wymiarach 20×100 mm (Rys. 1). Skład
chemiczny odlanych stopów przedstawiono jest w tabeli 2 .

Tabela 1. Zestawienie właściwości fizycznych nadstopów na osnowie niklu oraz kobaltu [3]
Table 1. Summary of properties of nickel and cobalt-based superalloys [3]
Właściwości
Gęstość
Temperatura topnienia (likwidus)
Moduł sprężystości
Rozszerzalność cieplna
Przewodność cieplna

28

Nadstopy na osnowie niklu

Nadstopy na osnowie kobaltu

3

8,3÷9,4 g/cm3

1310÷1450 C

1315÷1495 oC

7,6÷9,1 g/cm
o

Temp. pokojowa: 210 GPa
800 oC:
160 GPa
8÷18·10-6/ oC
Temp. pokojowa: 9÷11 W/m·K
800 oC:
22÷23 W/m·K

Temp. pokojowa: 211 GPa
800 oC:
168 GPa
12,1÷16·10-6/ oC
Temp. pokojowa: 10÷13 W/m·K
800 oC:
25 W/m·K
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c)

d)

Rys. 1. a) widok odlewu nadstopu Co-20Ni-10Al-10Cr-5Mo-2Nb, b) przekrój poprzeczny pręta, c) widok odlewu nadstopu Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti, d) przekrój poprzeczny pręta
Fig. 1. a) Co-20Ni-10Al-10Cr-5Mo-2Nb superalloy cast, b) bar cross-section, c) Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti superalloy cast, d) bar
cross-section

Tabela 2. Skład chemiczny badanych nadstopów kobaltowych,
[% mas]
Table 2. Chemical composition of the tested cobalt superalloys,
[wt%]
CoNiAlCrMoNb

CoNiAlMoNbTi

4,89

4,76

Co

50,5

59,8

Cr

10,44

–

Mo

8,51

8,82

Nb

3,80

3,18

Ni

21,28

20,61

Ti

–

1,55

Al

Metodyka badań
Obserwacje mikrostruktury stopów przeprowadzono na zgładach metalograficznych, wykonanych
w płaszczyznach prostopadłej i równoległej do osi
prętów. Zgłady szlifowano, polerowano mechaniczne
i trawiono elektrochemiczne (odczynnik 25 ml H2O,
50 ml HCl, 15 g FeCl3 i 3 g CuCl2 · NH4Cl · 2H2O). Badania mikrostruktury przeprowadzono przy użyciu
mikroskopu świetlnego (LM) Nicon Eclipse 200MA
w powiększeniach do 1000× oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) Inspect F firmy Fei
w powiększeniach do 5000× oraz EBSD (Hikari Plus)
firmy EDAX i wyposażonego w urządzenie firmy Fischione do preparatyki próbek do badań metodą
EBSD. Analiza struktury przy większej szczegółowości oraz identyfikacja fazowa zostały potwierdzona
a)

b)

przy użyciu skaningowo-transmisyjnego mikroskopu
elektronowego (S/TEM) TITAN firmy Fei. Mikroanalizę składu chemicznego wydzieleń występujących
w mikrostrukturze materiału wykonano przy pomocy
detektora EDX służącego do analizy składu chemicznego w mikroobszarach. Detektor w formie przystawki wchodzi w skład skaningowego oraz skaningowotransmisyjnego mikroskopu elektronowego.
Wyniki badań
Stopy Co20NiAl10Cr5Mo2Nb oraz Co20NiAl5Mo2Nb2Ti po odlaniu charakteryzują się mikrostrukturą austenityczną roztworu stałego kobaltu
(austenityczną) z niewielkim udziałem wydzieleń
pierwotnych w obszarach międzydendrytycznych.
Mikrostrukturę stopu obserwowaną przy użyciu mikroskopu świetlnego (LM) i skaningowego (SEM) pokazano na rys. 2. Na rys. 3 i 4 przedstawiono mikrostrukturę zaobserwowaną w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) oraz analizę punktową
wydzieleń i osnowy.
Wyniki mikroanalizy składu chemicznego w wybranych strefach struktury stopu Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti przedstawiono w tabeli 3. Szczególną uwagę
zwrócono na rozmieszczenie tytanu, który uważany
jest za stabilizatora fazy γ′ [6, 7]. Stwierdzono, że
w analizowanych wydzieleniach stopu (strefy I-III)
Ti występuje w zwiększonym stężeniu w stosunku do
osnowy (strefa IV). Najwięcej Ti jest w strefie II i III,
co sugeruje występowanie wydzieleń typu Co2(Al, Ti).
Nie są one spójne z osnową i wpływają na właściwoc)

d)

Rys. 2. Mikrostruktura nadstopów kobaltowych w stanie odlanym: obrazy LM: a) Co-Ni-Al-Cr-Mo-Nb, c) Co-Ni-Al-Mo-Nb-Ti; obrazy
SEM: b) Co-Ni-Al-Cr-Mo-Nb, d) Co-Ni-Al-Mo-2Nb-Ti
Fig. 2. Microstructure of as-cast cobalt superalloys: LM images: a) Co-Ni-Al-Cr-Mo-Nb, c) Co-Ni-Al-Mo-Nb-Ti; SEM images: b) Co-Ni-Al-Cr-Mo-Nb, d) Co-Ni-Al-Mo-2Nb-T
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Pierwiastek
AlK

Wt%

At%

4.52

9.58

NbL

2.04

1.26

MoL

7.76

4.63

CrK

9.36

10.31

CoK

54.81

53.25

NiK

21.52

20.98

Matrix

Correction

ZAF

Rys. 3. Wyniki mikroanalizy rentgenowskiej dla wybranych obszarów osnowy stopu Co-20Ni-10Al-10Cr-5Mo-2Nb (SEM)
Fig. 3. X-ray microanalysis results for selected areas of the Co-20Ni-10Al-10Cr-5Mo-2Nb alloy (SEM)

Pierwiastek

Wt%

AlK

2.52

At%
5.69

NbL

10.33

6.78

MoL

8.56

5.44

TiK

3.04

3.87

CoK

55.79

57.71

NiK

19.76

20.52

Matrix

Correction

ZAF

Rys. 4. Wyniki mikroanalizy rentgenowskiej dla wybranych obszarów stopu Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti (SEM)
Fig. 4. Results of X-ray microanalysis for selected areas of the Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti alloy (SEM)
Tabela 3. Skład chemiczny stopu Co-20Ni-10Al-5Mo-2N-2Ti w czterech charakterystycznych strefach
Table 3. Chemical composition of the Co-20Ni-10Al-5Mo-2N-2Ti alloy in four characteristic zones
Strefa I

Pierwiastek

Wt%

Strefa II

At%

Pierwiastek

Wt%

Strefa III

At%

Wt%

At%

Pierwiastek

Wt%

At%

AlK

2.00

4.80

AlK

3.81

8.47

AlK

3.81

8.47

AlK

4.43

9.53

NbL

20.68

14.42

NbL

10.22

6.60

NbL

10.22

6.60

NbL

2.29

1.43

MoL

11.52

7.78

MoL

8.36

5.22

MoL

8.36

5.22

MoL

8.29

5.01

TiK

2.51

3.39

TiK

2.92

3.65

TiK

2.92

3.65

TiK

1.32

1.39

CoK

51.66

56.78

CoK

55.41

56.37

CoK

55.41

56.37

CoK

63.02

62.03

NiK

11.63

12.83

NiK

19.28

19.69

NiK

19.28

19.69

NiK

20.65

20.40

Matrix

Correction

ZAF

Matrix

Correction

ZAF

Matrix

Correction

ZAF

Matrix

Correction

ZAF

ści mechaniczne w wysokich temperaturach. Określenie optymalnej zawartości Ti w badanych nadstopach jest bardzo istotne, ponieważ pomimo zalet
dodatku Ti, zwiększenie jego zawartości poza pewną
granicę sprzyja wydzielaniu szkodliwych faz, typu
Co2(Al, Ti) w pobliżu granic ziaren [8, 9].
Analiza składników fazowych w próbkach nadstopów kobaltu metodą EBSD obejmowała wygenerowanie dwóch rodzajów map: map parametru Image
Quality dla stopu CoNiAlMoNbTi (Rys. 5) i dla stopu
30

Pierwiastek

Strefa IV

CoNiCrAlMoNb (Rys. 6) oraz mapy rozkładu fazowego (Rys. 7). Każdej ze zidentyfikowanych faz na mapie
ich rozkładu przypisano inny kolor, przy czym kolorem czerwonym oznaczono fazę Co3Nb heksagonalną
(Rys. 7a-b), a kolorem zielonym fazę Co2Nb regularną
(Rys. 7b). Na mapie fazowej zawierającej sprzyjający
podziałowi faz tytan (Rys. 7a) z uwagi na wielokrotność kombinacji Co-Nb, kolorem ciemnoniebieskim
oznaczono fazę Co2Nb regularną, natomiast kolorem
jasnoniebieskim oznaczono fazę Co3Nb regularną.
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Rys. 5. Mapa parametru IQ dla wydzielenia w próbce CoNiAlMoNbTi
Fig. 5. Map of IQ parameter for precipitate in the CoNiAlMoNbTi sample

Rys. 6. Mapa IQ dla próbki CoNiCrAlMoNb
Fig. 6. IQ map for the CoNiCrAlMoNb sample
a)

b)

Rys. 7. Mapy rozmieszczenia faz międzymetalicznych w stopach kobaltowych: a) stop CoNiAlMoNbTi, b) CoNiCrAlMoNb
Fig. 7. Maps of distribution of intermetallic phases in cobalt alloys: a) CoNiAlMoNbTi, b) CoNiCrAlMoNb
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Rys. 8. Dyfrakcja SAED materiału osnowy wraz z koherentnymi wydzieleniami Co3Al (L12) wraz z analizą EDX materiału osnowy
Fig. 8. SAED diffraction of matrix material with coherent Co3Al (L12) precipitates with EDX analysis of matrix material

Rys. 9. Identyfikacja fazowa wydzielenia CoTi w materiale próbki
Fig. 9. Phase identification of CoTi precipitation in the sample material

Badania przeprowadzone z wykorzystaniem mikroskopii transmisyjnej również wykazały, że osnowa stopu zbudowana jest z roztworu stałego kobaltu RSC (kolor żółty), co potwierdzono selektywną
dyfrakcją elektronową (Rys. 8). Zaobserwowano także obszary bogate w pierwiastki stopowe sprzyjające
wydzielaniu się faz Co3(Al, Mo, Nb) (kolor czerwony).
W materiale zauważono również polikrystaliczne wydzielenia CoTi (Rys. 9).
Wnioski
Przeprowadzone badania wykazały, że strukturę
pierwotną stopów Co-20Ni-10Al-10Cr-5Mo-2Nb oraz
Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti po odlaniu stanowi austenit (roztwór stały kobaltu) z niewielkim udziałem
32

wydzieleń pierwotnych w obszarach międzydendrytycznych. Analizy EDS rozkładu pierwiastków pokazują, że Cr lokuje się w osnowie stopu natomiast Ti
w wydzieleniach. Molibden w stopie z Cr jak i w stopie zawierającym Ti występuje w wydzieleniach, ale
i również lokuje się w osnowie. Niob zidentyfikowano głównie w wydzieleniach w strefach międzydendrytycznych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Sugeruje to obecność faz Co3 (Al, Mo, Nb) i Co3 (Nb, Mo)
w postaci układu eutektycznego z roztworem stałym
na osnowie Co.
Wyniki badań EBSD, wykazały że w stopie Co-20Ni-10Al-5Mo-2Nb-2Ti występują wszystkie możliwe
fazy Co3Ti, Co2Ti i CoTi. Badania metodą mikroskopii
transmisyjnej potwierdziły, że osnowę stopu stanowi
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roztwór stały na osnowie kobaltu o sieci typu RSC,
a wydzieleniami są pierwotna faza typu L12 oraz polikrystaliczne wydzielenia fazy CoTi.
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WERYFIKACJA NOWEJ METODYKI BADAŃ
STOPÓW ŻAROWYTRZYMAŁYCH W
WARUNKACH KOROZYJNYCH I OBCIĄŻEŃ
MECHANICZNYCH
Celem badań była weryfikacja nowo opracowanej metodyki
badawczej dla stopów żarowytrzymałych stosowanych w lotnictwie oraz nowoczesnej energetyce w warunkach obciążeń
mechanicznych. W pracy przeprowadzono badania wytrzymałości na pełzanie stopów TiAl wytwarzanych technologią
przyrostową (druku 3D), dostarczonych przez partnera z przemysłu lotniczego – firmę AvioAero. W ramach pracy określono
wpływ temperatury oraz wartości naprężeń na trwałość i wydłużenie stopów TiAl w stanie niepokrytym oraz z powłokami
ochronnymi opracowanymi w ramach projektów badawczych
z partnerami zagranicznymi. Kontynuacja prac nad właściwościami mechanicznymi stopów żarowytrzymałych z powłokami
ochronnymi w podwyższonej temperaturze związana będzie
z badaniami wpływu różnej mikrostruktury oraz składu chemicznego stopów na ich wytrzymałość na pełzanie.
Słowa kluczowe: stop TiAl, druk 3D, powłoki Ti-Cr-Al-Y, badania mikrostruktury, próby pełzania
VERIFICATION OF A NEW METHODOLOGY FOR
TESTING HEAT-RESISTANT ALLOYS UNDER CORROSIVE
CONDITIONS AND MECHANICAL LOADS
The aim of the study was to verify the newly developed testing
methodology for heat-resistant alloys used in the aviation and
modern energy industry under mechanical loads. The study includes tests of creep strength of TiAl alloys produced using the
additive technology (3D printing), provided by the partner from
the aviation industry – AvioAero. As part of the study, the influence of temperature and stress values on the durability and
elongation of TiAl alloys in the uncoated state and with protective coatings developed as part of research projects with foreign
partners was determined. A continuation of the study on the
mechanical properties of heat-resistant alloys with protective
coatings at an elevated temperature will be related to research
on the influence of different microstructures and chemical compositions of alloys on their creep strength.
Keywords: TiAl alloy, 3D printing, Ti-Cr-Al-Y coatings, microstructure tests, creep tests

Wprowadzenie
Stopy międzymetaliczne TiAl charakteryzują się
wieloma pożądanymi właściwościami, które pozwoliły na ich szerokie zastosowanie w motoryzacji
oraz lotnictwie. Najważniejsze cechy to niska gęstość
(około 3,8 g/cm3), wysoka wytrzymałość i odporność na pełzanie oraz stosunkowa dobra odporność
na utlenianie. Dzięki niskiej gęstości oraz wysokiej
wytrzymałości stopy te stanowią opłacalną alternatywę dla nadstopów na osnowie niklu stosowanych
w silnikach odrzutowych. Zastąpienie nadstopów
na osnowie niklu stopami TiAl pozwoli zredukować
masę całej konstrukcji silnika odrzutowego o około
20÷30%. Skutkiem tego będzie zwiększenie osiągów
oraz zmniejszenie zużycia paliwa przez te silniki.
33
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Kamieniem milowym, jaki osiągnięto w ostatnim
czasie w rozwoju stopów na bazie TiAl, było zastosowanie tego materiału na łopatki turbiny niskiego ciśnienia wytwarzane metodą druku 3D – Additive Manufacturing przez firmę AvioAero (General Electric)
[1–3]. Pomimo stosunkowo wysokich właściwości
mechanicznych, aby w pełni wykorzystać możliwości
stopów TiAl, wymagane jest opracowanie wydajnych
technologii poprawiających ich odporność na utlenianie w temperaturze przekraczającej 800°C [3, 4],
przy jednocześnie minimalnym wpływie na właściwości mechaniczne. W związku z tym opracowanie
nowych powłok ochronnych oraz modyfikacja powierzchni w celu umożliwienia powstawania zwartej
i stabilnej zgorzeliny podczas utleniania stanowi największe wyzwanie związane z zastosowaniem stopów
TiAl [5]. Celem pracy było określenie wpływu powłok
ochronnych na właściwości mechaniczne stopu TiAl,
weryfikacja opracowanej metodyki badań wytrzymałości na pełzanie stopów żarowytrzymałych, a także
nawiązanie współpracy przemysłowej i wykorzystanie nowych możliwości badawczych w badaniach
stopów stosowanych w lotnictwie. Jako materiał do
badań zastosowano stop na bazie faz międzymetalicznych TiAl – 48-2-2, zawierający 2% at. Nb i 2% at.
Cr, aktualnie stosowany do produkcji łopatek turbiny
niskiego ciśnienia silników GE9X oraz GEnX [6].

a)

b)

Materiał, zakres i metodyka badań
Materiał do badań został wytworzony z wykorzystaniem technologii przyrostowej (druku 3D) – Electron
Beam Melting (EBM) i dostarczony przez firmę AvioAero (General Electric) z Włoch (Cameri), dostarczony w związku z udziałem Łukasiewicz – IMŻ w Europejskiej Sieci Badawczej AvioAero – European Technologies Development Clusters (E-TDCs), do której
Instytut dołączył w maju 2020 r. Na rys. 1 przedstawiono mikrostrukturę stopu 48-2-2 przeznaczonego
do badań. Jest ona złożona z faz γ-TiAl oraz α-Ti3Al.
W celu weryfikacji opracowanej metodyki badań
pełzania stopów żarowytrzymałych zaproponowano
przeprowadzenie badań stopu w stanie wyjściowym,
a także z powłokami ochronnymi opracowanymi
w innych pracach wykonanych przez zespól autorski.
Zaliczają się do nich powłoki Ti-Cr-Al-Y otrzymywane
metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD).
W ramach pracy poddany został analizie również
algorytm sterowania stabilizacją temperatury i jego
skuteczność działania przy przeprowadzaniu prób
w wysokiej temperaturze.
Wyniki badań i dyskusja
Przeprowadzono eksperymenty otrzymywania powłok ochronnych Ti-Cr-Al metodą PVD, które zostały
zapoczątkowane w ramach realizacji projektu finansowanego przez NCN we współpracy z Politechniką Śląską oraz German Aerospace Center (DLR). W ramach
niniejszej pracy przystosowano oprzyrządowanie do
wytwarzania powłok metodą PVD na próbkach stoso34

c)

Rys. 1. Mikrostruktura stopu TiAl wytworzonego metodą druku
3D i wykorzystanego w badaniach wytrzymałości na pełzanie:
a) obraz Image Quality, b) mapa fazowa (phase map) i c) mapa
odwrotnych figur biegunowych (IPF) [3]
Fig. 1. Microstructure of TiAl alloy produced using 3D printing
and used in creep strength tests: a) IQ image, b) phase map and
c) inverse polar figure map (IPF) [3]

wanych do prób pełzania oraz przeprowadzono szereg
eksperymentów w celu zapewnienia jednorodności
i ciągłości otrzymanych powłok. Na rys. 2 przedstawiono przykładową powłokę o grubości około 50 µm
naniesioną na próbkę do badań pełzania. Charaktery-
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Rys. 2. Mikrostruktura na przekroju poprzecznym powłoki TiAlCrY otrzymanej na próbkach poddanych badaniom wytrzymałości
na pełzanie
Fig. 2. Microstructure on the cross-section of TiAlCrY coating obtained on samples subjected to creep strength tests

zuje się ona drobnokrystaliczną mikrostrukturą oraz
równomiernym rozmieszczeniem Al, Ti, Nb i Cr.
Na rys. 3 i 4 przedstawiono krzywe zależności średniego wydłużenia procentowego Af od czasu trwania
próby, uzyskane podczas prób pełzania z pomiarem
wydłużenia oraz przykład przełomu próbki z powłoką ochronną, która uległa zerwaniu podczas próby
pełzania. Na przełomach wszystkich analizowanych
próbek stwierdzono występowanie plastycznego
przełomu z licznymi pustkami powstałymi podczas
pełzania (Rys. 4a), a także odkrytych obszarów kolonii lamelarnych o charakterystycznych ostrych
krawędziach. W przypadku przełomów próbek pokrytych, które uległy zerwaniu po czasie 128 godzin
pełzania w temperaturze 871 °C i przy naprężeniu
96 MPa oraz po 37 godzinach w temperaturze 871 °C

i przy naprężeniu 124 MPa, nie zaobserwowano różnic w porównaniu do przełomów próbek bez pokrycia. Na obwodzie pokrytych próbek wyraźnie widoczny był przełom drobnokrystalicznej powłoki. Poniżej
powłok stwierdzono częściowe występowanie przełomu międzykrystalicznego, co najprawdopodobniej
wynika z dordzeniowej dyfuzji Al z powłoki w głąb
stopu i powstawania ziarn γ-TiAl o podwyższonej
zawartości tego pierwiastka (Rys. 4b). Na przekroju
poprzecznym powłoki ochronnej po próbie pełzania
nie stwierdzono występowania pęknięć, co świadczy
o wysokiej plastyczności otrzymanej powłoki. Zaobserwowano powstawanie ciągłej i przyczepnej warstwy tlenkowej, która zbudowana jest głównie z tlenku Al2O3, zapewniającego doskonałą odporność na
utlenianie wysokotemperaturowe [7].

Rys. 3. Wykres prób pełzania stopu TiAl z powłoką TiAlCrY w temperaturze 871 oC przy naprężeniach 96,5 i 124 MPa
Fig. 3. Diagram of creep tests of TiAl alloy with TiAlCrY coating at 871 oC at the stresses of 96.5 and 124 MPa
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a)

Rys. 4. Przełom stopu TiAl z widocznymi pustkami pełzania (a),
przełom w obszarze występowania powłoki TiAlCrY (b) i mikrostruktura na przekroju poprzecznym powłoki po zerwaniu (c)
Fig. 4. Fracture of TiAl alloy with visible creep voids (a), fracture
in the area of the TiAlCrY coating (b) and microstructure in the
coating cross-section after rupture (c)
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Podsumowanie
Przeprowadzono badania weryfikacyjne opracowywanej metodyki badań pełzania stopów żarowytrzymałych stosowanych w przemyśle lotniczym. Nawiązano formalną współpracę z firmą AvioAero z Włoch,
która dostarczyła materiał do badań ze stopu TiAl 482-2, otrzymany metodą drukowania 3D. Materiał ten
stosowany jest na łopatki turbiny niskiego ciśnienia
silników GE9X oraz GEnX i jest pierwszym demonstratorem zastosowania technologii przyrostowych
do wytwarzania krytycznych komponentów silników
lotniczych.
Przeprowadzone próby pełzania pozwoliły na scharakteryzowanie procesów degradacji mikrostruktury
stopu TiAl oraz określenie jego wytrzymałości przy
stałym obciążeniu i temperaturze 815 oraz 871 °C
w stanie niepokrytym oraz z powłoką ochronną TiAlCrYSi. Prowadzona będzie weryfikacja uzyskanych
wyników z bazą danych partnera przemysłowego –
AvioAero, co pozwoli w przyszłości na certyfikację
laboratorium pełzania i poszerzenie działalności
Łukasiewicz – IMŻ o specjalistyczne badania stopów
żarowytrzymałych stosowanych w lotnictwie.
Wykonane w ramach pracy badania pozwalają także jednoznacznie stwierdzić, że Laboratorium Pełzania działające w ramach Grupy Badań Materiałów dla
Energetyki, po dokonaniu nieznacznej modernizacji
jest przygotowane na prowadzenie prób materiałów
dla lotnictwa. Zarówno same piece, jak i układ nimi
sterujący pozwoliły na utrzymanie zadanej temperatury w zakresie +/- 0,2 °C w czasie długotrwałych prób
pełzania.
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NOWELIZACJA PROGRAMÓW
ANALITYCZNYCH SPEKTROMETRU
RENTGENOWSKIEGO ZSX PRIMUS 2
PRZEZNACZONYCH DO OZNACZANIA SKŁADU
CHEMICZNEGO STALI STOPOWYCH
Opracowano nowe programy analityczne przeznaczone do
badania składu chemicznego stali stopowych z wykorzystaniem
techniki fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (WD XRF).
Dotychczas stosowany program analityczny obejmował 62 certyfikowane materiały odniesienia i umożliwiał badanie składu
chemicznego szerokiej gamy gatunków stali. Znaczne wzbogacenie bazy wzorców pozwoliło na stworzenie odrębnych programów analitycznych, dedykowanych konkretnym rodzajom
stali: chromoniklowej, chromowej, niklowej, manganowej oraz
narzędziowej. Ponadto, nowopowstałe programy umożliwiły
rozszerzenie liczby oznaczanych pierwiastków o cyrkon, tantal,
cynę, ołów oraz arsen nieoznaczanych w pierwotnym programie analitycznym.
Słowa kluczowe: WD XRF, stale stopowe, kalibracja
UPDATE OF THE ANALYTICAL PROGRAMS OF THE ZSX
PRIMUS 2 X-RAY SPECTROMETER INTENDED FOR THE
DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOSITION OF
ALLOY STEELS
New analytical programs were developed for the study of the
chemical composition of alloy steels using the wave dispersive
X-ray fluorescence (WD XRF) technique. The analytical program used so far included 62 certified reference materials and
allowed testing of the chemical composition of a wide range
of steel grades. Considerable enrichment of the standard base
enabled the creation of separate analytical programs dedicated
to specific types of steel: chromium-nickel, chromium, nickel,
manganese and structured steel. In addition, the newly created programs enabled the extension of the amount of the determined elements to zirconium, tantalum, tin, lead and arsenic,
not determined in the original analytical program.
Keywords: WD XRF, alloy steels, calibration

Wprowadzenie
Celem pracy było utworzenie programów analitycznych przeznaczonych do badania składu chemicznego stali stopowych z wykorzystaniem techniki fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali
(WD XRF). Dotychczasowy, obszerny program analityczny, zbudowany przy użyciu 62 certyfikowanych
materiałów odniesienia, umożliwiał badanie składu
chemicznego szerokiej gamy gatunków stali. Znaczne wzbogacenie na przestrzeni lat bazy wzorców
pozwoliło na utworzenie odrębnych programów analitycznych, obejmujących następujące gatunki stali:
chromoniklowej, chromowej, niklowej, manganowej
oraz narzędziowej.
Nowe programy dedykowane konkretnym gatunkom zapewnią bardziej precyzyjne oznaczenie składu chemicznego badanych próbek w odniesieniu do
programu pierwotnego. Baza certyfikowanych materiałów odniesienia, na podstawie której zbudowano
dany program, zbliżona składem do konkretnego ro-

dzaju stali umożliwiła dokładne określenie wpływów
międzypierwiastkowych [1, 2], występujących w tego
typu materiałach, co ma kluczowe znaczenie w analizie rentgenowskiej [3]. Ponadto, za pomocą tych
programów możliwe będzie, dotychczas niewykonywane w Łukasiewicz – IMŻ za pomocą spektrometru
rentgenowskiego, oznaczanie w stalach stopowych
zawartości cyrkonu, tantalu, cyny, ołowiu oraz arsenu.
Materiał, zakres i metodyka badań
Baza dostępnych w Łukasiewicz – IMŻ certyfikowanych materiałów odniesienia stali stopowych obejmuje 226 wzorców przeznaczonych do prowadzenia
analizy spektralnej, między innymi metodą WD XRF.
Posiadanie bogatego zbioru wzorców zainicjowało
opracowanie odrębnych programów analitycznych
do badania składu chemicznego stali chromoniklowej, chromowej, niklowej, manganowej i narzędziowej. Przygotowane programy pozwolą na oznaczanie
w badanych materiałach maksymalnie do 20 składników w zakresach zawartości, wynikających ze składów chemicznych posiadanych wzorców.
Pomiary oraz korekcje wpływów międzypierwiastkowych, mające na celu utworzenie poprawnie działających programów analitycznych, wykonano z wykorzystaniem spektrometru ZSX Primus 2 oraz oprogramowania dedykowanego dla tego spektrometru.
Dla każdego nowotworzonego programu przeprowadzono optymalizację parametrów pomiarowych
w oparciu o wybrane materiały odniesienia charakteryzujące się względnie wysoką zawartością analizowanego pierwiastka. Parametry generatora dla
wszystkich oznaczanych składników wynosiły 50 kV
i 50 mA. Ustawienia wartości progowych dyskryminatora wysokości impulsów: PHA1 – 100 oraz PHA2
– 300, za wyjątkiem siarki i fosforu, dla których wartość PHA1 wynosiła 150 jednostek.
W finalnym etapie badań, po utworzeniu programu analitycznego, do kontroli przebiegu wykresów
kalibracyjnych i korekcji ich położenia w stosunku
do „pozycji wyjściowej”, wybrano – spośród próbek
użytych do kalibracji – zestaw wzorców rekalibracyjnych, obejmujących zakresy minimalne – maksymalne w odniesieniu do każdego oznaczanego pierwiastka.
Wyniki badań i dyskusja
W ramach prowadzonej pracy utworzono programy analityczne, dedykowane następującym gatunkom stali:
• Stal „manganowa”
Program utworzony na bazie 15 certyfikowanych
materiałów odniesienia, w których zawartość manganu plasuje się w zakresie 4,65÷26,90 %. Ponadto
wśród tych materiałów znalazły się wzorce zawierające, oprócz manganu, także znaczące ilości chromu,
chromu i niklu lub chromu i glinu.
37
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Ze względu na niewielką liczbę wzorców zawierających arsen oraz cynę na bazie przygotowanego programu ich zawartości będzie można podawać jako
informacyjne. Natomiast wyznaczone eksperymentalnie granice oznaczalności wykazały, iż niemożliwe
będzie oznaczanie w stali manganowej zawartości
cyrkonu, ołowiu oraz tantalu.
• Stal „niklowa”
Program analityczny został stworzony na bazie 26
materiałów odniesienia, zawierających od 3 % do
48 % niklu, a maksymalna zawartość chromu nie
przekraczała 7 %, zawartość żelaza plasowała się
w zakresie od 34 % do 95 %. Ponadto, we wzorcach
tych składnikami stopowymi były: kobalt, molibden
oraz niob. Zawartości cyny i cyrkonu są atestowane
odpowiednio tylko w czterech i w trzech wzorcach,
co oznacza, że dla tych składników będzie można podawać tylko zawartości orientacyjne.
• Stal „chromowa”
Program został utworzony w oparciu o 34 wzorce
zawierające od 4,5 do 27 % chromu, w których maksymalna zawartość niklu nie przekraczała 3 %, a zawartość żelaza mieściła się w zakresie od 68 do 92%.
We wzorcach pozostałymi składnikami stopowymi
były: kobalt, molibden i wolfram. Zawartości arsenu, cyny i tantalu są atestowane odpowiednio w jedenastu, szesnastu i w siedmiu wzorcach. Jedynie
w przypadku tantalu niemożliwe będzie oznaczenie
zawartości poniżej 0,003 % z uwagi na to, iż na tym
poziomie wyznaczono jego granicę oznaczalności.
• Stal „chromoniklowa”
Program dedykowany tego typu stali został utworzony w oparciu o 69 wzorców zawierających od 2 do
28% chromu oraz od 1 do 37 % niklu. Zawartość żelaza w tych wzorcach plasowała się zakresie od 35 do
84%. Tak duża ilość materiałów odniesienia wykorzystanych podczas kalibracji wynikała z licznych gatunków stali reprezentujących stal chromoniklową, różniących się nie tylko zawartością Cr i Ni, ale także zawartością innych składników stopowych. Zawartości
arsenu, cyny, cyrkonu i tantalu są atestowane odpowiednio w trzynastu, szesnastu, dziesięciu i w siedmiu wzorcach. Dla arsenu możliwe będzie oznaczenie jego zawartości w granicach 0,002÷0,011 %, dla
cyny – powyżej 0,0024 %. W przypadku Zr można
oszacować tylko orientacyjny poziom zawartości tego
składnika. Z kolei, w przypadku tantalu można jedynie podawać wiadomości informacyjne o zawartości
poniżej lub powyżej granicy jego oznaczalności (tj. 30
ppm).
• Stal „narzędziowa”
W odróżnieniu do wcześniej omawianych programów analitycznych, w przypadku stali narzędziowej
pierwotnie utworzony program w oparciu o 30 certyfikowanych materiałów odniesienia został zrekalibrowany, a następnie rozbudowany o nowe wzorce
produkcji Brammer Standards, uzupełniające zakresy kalibracji zwłaszcza w przypadku Cu, V, Ti, P, Si i S.
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W programie uwzględniono materiały, które oprócz
żelaza, którego zawartość plasowała się w zakresie
62,4÷88,77 %, zawierają również chrom 2,12÷12,24 %,
wanad 0,52÷9,39 % oraz węgiel 0,59÷2,43 %. W przypadku omawianego programu nie będzie możliwe
oznaczenie zawartości Pb, Sn, Zr, As oraz Ta.
Podsumowanie
Utworzone programy analityczne dla spektrometru rentgenowskiego pozwalają na kompleksową
analizę składu chemicznego różnych gatunków stali
stopowych i stanowią alternatywę dla analiz wykonywanych metodą OES Iskra. Uwzględniając granice
oznaczalności poszczególnych składników, stosując
programy dedykowane dla stali manganowej, niklowej, chromowej, chromoniklowej oraz narzędziowej
możliwe będzie oznaczanie poszczególnych składników stali w zakresach ich zawartości przedstawionych w tabeli 1.
Tabela 1. Zakresy zawartości pierwiastków oznaczane z wykorzystaniem opracowanych programów analitycznych
Table 1. Ranges of the content of elements determined with the
use of developed analytical programs
Pierwiastek

min.
%

max.
%

Pierwiastek

min.
%

max.
%

Al

0,0036

8,65

P

0,0007

0,072

As

0,0006

0,0113

Pb

0,0019

0,0032

Co

0,004

29,0

S

0,0008

0,35

Cr

0,012

27,0

Si

0,0027

4,03

Cu

0,006

5,24

Sn

0,0024

0,0146

Fe

35,58

95,51

Ta

0,0030

0,031

Mn

0,002

28,74

Ti

0,0022

2,20

Mo

0,0032

9,67

W

0,0029

22,4

Nb

0,0004

5,00

V

0,0019

9,39

Ni

0,05

48,07

Zr

0,0015

0,0060

Rzeczywiste wartości dolnych zakresów kalibracji
zostały ustalone po wyznaczeniu granic oznaczalności poszczególnych składników.
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NOWE WZORCE SKŁADU CHEMICZNEGO
STALI WYSOKO– I ŚREDNIOSTOPOWYCH DLA
POTRZEB KONTROLI JAKOŚCI W PRZEMYŚLE
STALOWYM. ETAP II
Przeprowadzono międzynarodowe badania atestacyjne
wzorców stali IMZ 68, IMZ 301 i IMZ 333, które wykonały laboratoria z Belgii, Republiki Czeskiej, Rosji, Ukrainy, Węgier
i Polski. Wyniki analiz atestacyjnych opracowano statystycznie
zgodnie z wytycznymi przewodnika ISO Guide 35:2017. Przygotowano kartę katalogową. Materiały zostały poddane obróbce końcowej, umożliwiającej ich komercyjne wykorzystanie.
Wytworzone wzorce stanowią uzupełnienie oferty certyfikowanych materiałów odniesienia produkcji Łukasiewicz – Instytutu
Metalurgii Żelaza na rynku polskim i światowym.
Słowa kluczowe: wzorce składu chemicznego, badania atestacyjne, certyfikacja
NEW STANDARDS FOR CHEMICAL COMPOSITION OF
HIGH- AND MEDIUM-ALLOY STEELS FOR QUALITY
CONTROL IN THE STEEL INDUSTRY. STAGE II
International certification tests of IMZ68, IMZ301 and
IMZ333 steel standards were carried out by laboratories from
Belgium, the Czech Republic, Russia, Ukraine, Hungary and
Poland. The results of the certification analyses were statistically compiled in accordance with the guidelines of ISO Guide
35:2017. A catalogue card was prepared. The materials were
subjected to final treatment for commercial use. The produced
standards complement the offer of certified reference materials
produced by Łukasiewicz – Institute for Ferrous Metallurgy on
the Polish and global market.
Keywords: chemical composition standards, attestation tests,
certification

Wprowadzenie
Celem pracy było wytworzenie trzech certyfikowanych materiałów odniesienia (wzorców) składu
chemicznego stali. Praca ta była kontynuacją wcześniejszej pracy, w ramach której przeprowadzono ilościową i jakościową inwentaryzację zgromadzonych
w magazynach Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii
Żelaza półproduktów do produkcji wzorców i wydzielono trzy stale: niskostopową, chromoniklową i manganową – jako półprodukty do wytworzenia certyfikowanych materiałów odniesienia. Po wstępnej analizie składu chemicznego przeprowadzono badania
jednorodności zgodnie z wymaganiami Przewodnika
ISO Guide 35:2017. Następnie przeprowadzono badania składu chemicznego metodami klasycznymi i instrumentalnymi. W ich wyniku stwierdzono, że materiały te kwalifikują się do przeprowadzenia badań
atestacyjnych, zgodnie z założeniami obecnie obowiązującej normy PN-EN ISO 17034. W ramach niniejszej pracy została dokończona produkcja trzech
wzorców.

Organizacja międzynarodowych badań
atestacyjnych
Badania atestacyjne przeprowadzone zostały zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 17034 przy udziale
laboratoriów polskich i zagranicznych, posiadających
doświadczenie w zakresie analizy składu chemicznego stali nisko- i wysokostopowych, potwierdzone
albo odpowiednimi certyfikatami albo pozytywnymi
efektami współpracy z Łukasiewicz – IMŻ w latach
ubiegłych.
Do przeprowadzenia analiz atestacyjnych zaproszono osiem laboratoriów zagranicznych, posiadających odpowiednie certyfikaty akredytacyjne. Laboratoria te zobowiązały się wykonać analizy atestacyjne
z wykorzystaniem klasycznych metod mokrych: wagowych, spektrofotometrycznych, miareczkowych
oraz płomieniowej AAS, ICP OES, a także za pomocą
automatycznych analizatorów działających w oparciu o techniki HFIR i HT. Dla zawartości śladowych
zalecono wykorzystanie technik dedykowanych niskim zawartościom pierwiastków: ICP MS i GF AAS.
Oprócz wymienionych metod dopuszczono też wykorzystanie techniki fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej (XRF) oraz emisyjnej spektrometrii
optycznej ze wzbudzeniem iskrowym (OES iskra)
jako technik rutynowo wykorzystywanych w przemyśle do badania stali. Badania atestacyjne przeprowadzono dla następujących pierwiastków: Al, As, B, C,
Co, Cr, Cu, Mn, Mo, N, Nb, Ni, P, S, Sb, Si, Sn, Ti, V,
W i Zr.
Wykonanie analiz atestacyjnych oraz opracowanie
statystyczne wyników
W Łukasiewicz – IMŻ badania atestacyjne składu
chemicznego materiałów na wzorce stali przeprowadzono następującymi metodami analitycznymi:
– fluorescencyjną spektrometrią rentgenowską (WD
XRF),
– optyczną spektrometrią emisyjną ze wzbudzeniem
iskrowym (OES iskra),
– optyczną spektrometrią emisyjną ze wzbudzeniem
plazmowym (ICP OES),
– absorpcją w podczerwieni (HFIR),
– ekstrakcją wysokotemperaturową (HT).
Zgodnie z ustaleniami, laboratoria uczestniczące
w badaniach atestacyjnych przekazały wyniki analiz
pod koniec roku 2021. Niektóre z nich wykonały analizy więcej niż jedną techniką analityczną i wyniki
dla każdej z technik umieszczone zostały w oddzielnych sprawozdaniach z badań.
Weryfikacja wyników atestacyjnych przebiegała
dwutorowo, poprzez statystyczną i merytoryczną
ocenę wyników. W pierwszej kolejności odrzucono
wyniki nie wnoszące istotnej informacji o oznaczonej przez laboratorium zawartości pierwiastka (wyniki typu: „mniej niż”). Następnie przeprowadzono
ocenę statystyczną. Wszystkie obliczenia statystyczne oparto o zalecenia zamieszczone w przewodniku
ISO GUIDE 35:2017 (E) [1].
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Tabela 1. Skład chemiczny (wartości atestowane) wzorców: IMZ301, IMZ333 i IMZ68
Table 1. Chemical composition (certified values) of standards: IMZ301, IMZ333 and IMZ68
%C

% Mn

% Si

%S

% Cr

% Ni % Cu

IMZ 301

0,45

17,12

0,56

0,013 0,013

%P

1,14

0,244 0,021 0,007 0,0015

IMZ 333

0,105

1,23

0,74

0,038 0,011 19,56

8,26

IMZ 68

0,102

0,346

0,13

0,028 0,015

0,049 0,166 0,046 0,0033

0,33

0,018 0,037

W celu identyfikacji wyników odbiegających
(outliers) zastosowano test Hampela. Następnie dla
zawartości każdego pierwiastka wyznaczano wartość
średniej arytmetycznej, mediany i odchylenia standardowego. Wartość średnia, na podstawie której
przyjęto następnie wartość certyfikowaną, a także
odchylenie standardowe charakteryzacji, wyznaczone zostały z zastosowaniem iteracyjnej metody odpornościowej Hubera zwanej też Algorytmem A. Jest
to metoda odpowiednia do wyznaczania parametrów
statystycznych niezbyt licznych próbek danych i jest
ona mało wrażliwa na dane odstające.
Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w publikacji [2] wraz z odsyłaczami, średnia z wyników powinna zostać przyjęta jako:
– wartość certyfikowana – w przypadku, gdy wartość
średnią obliczono z co najmniej 4 wyników oraz
wartość względnego odchylenia standardowego
wyrażonego w procentach wartości średniej jest
nie większa niż 15 % (25 % dla zawartości poniżej
0,5 %) i średnia obliczona jest z co najmniej czterech zaakceptowanych wyników,
– wartość informacyjna – w pozostałych przypadkach.
Drugą wielkością, oprócz wartości certyfikowanej, opisującą wytworzony wzorzec jest niepewność
wartości certyfikowanej. Podana na świadectwie rozszerzona niepewność jest średnią geometryczną niepewności charakteryzacji i niepewności jednorodności pomnożoną przez współczynnik rozszerzenia
k = 2.
Opracowanie świadectw wzorców i kart
katalogowych
Wyniki badań atestacyjnych posłużyły do opracowania świadectw dla wytworzonych CRM-ów. Świadectwa te spełniają wymagania Przewodników ISO
nr 30-31, 33-35 i 80. W tabeli 1, będącej jednocześnie
kartą katalogową, zestawiono wartości atestowane
składników we wszystkich wzorcach.
Podsumowanie
Wytworzono trzy certyfikowane materiały odniesienia (wzorce) składu chemicznego stali IMZ 68,
IMZ 301 oraz IMZ 333, dla których:
– przeprowadzono międzynarodowe badania atestacyjne wzorców stali, w których wzięły udział laboratoria z Belgii, Republiki Czeskiej, Rosji, Ukrainy,
Węgier i Polski,
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%V

% Ti
0,60

% Al

% Co

%N

0,009

0,028

% Sn

% As

% Sb

0,0030

0,101 0,017 0,0113
0,008 0,0086

0,0066

0,0057

0,0020

– opracowano statystycznie wyniki analiz atestacyjnych zgodnie z wytycznymi przewodnika ISO Guide 35:2017,
– certyfikowano:
– dla wzorca IMZ 68 – 15 składników, a dla 8 składników podano wartość informacyjną,
– dla wzorca IMZ 301 – 13 składników, a dla
10 składników podano wartość informacyjną,
– dla wzorca IMZ 333 – 13 składników, a dla
10 składników podano wartość informacyjną,
– przygotowano certyfikaty (świadectwa atestacji),
kartę katalogową, a materiały zostały poddane obróbce umożliwiającej ich komercyjne wykorzystanie.
Wytworzone materiały stanowią cenne uzupełnienie oferty certyfikowanych materiałów odniesienia
produkcji Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza
w Gliwicach na rynku polskim i światowym.
LITERATURA
[1] ISO Guide 35: 2017. Reference materials – Guidance for characterization and assessment of homogeneity and stability.
[1] H. Polkowska-Motrenko, R. Dybczyński. Activities of the INCT,
Warsaw, in the domain of quality assurances for inorganic
analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2006,
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BADANIA NAD WYTWARZANIEM STALI
Z WYKORZYSTANIEM WODORU
Celem pracy było zainicjowanie badań nad wykorzystaniem
wodoru do redukcji żelaza z surowców żelazonośnych. Przeprowadzono serię wstępnych doświadczeń oraz symulacji matematycznych, mających na celu opracowanie założeń dla utworzenia Pracowni Metalurgii Wodorowej. Określono wytyczne do
przygotowania pomieszczeń oraz zbudowania instalacji dla
przeprowadzenia cyklu badań pozwalających ocenić możliwość
realizacji podstawowych założeń patentu „Sposób wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza” w skali laboratoryjnej.
Słowa kluczowe: redukcja żelaza za pomocą wodoru, wytwarzanie stali
RESEARCH ON THE PRODUCTION OF STEEL WITH THE
USE OF HYDROGEN
The aim of the study was to initiate research on the use of
hydrogen to reduce iron from iron-bearing materials. A series of
preliminary experiments and mathematical simulations were
carried out in order to develop the assumptions for the establishment of the Hydrogen Metallurgy Laboratory. The guidelines
for the preparation of premises and the construction of an installation for the conduct of a test cycle to assess the feasibility
of the implementation of the basic assumptions of the patent
„Technology of steel production directly from iron ore” on a laboratory scale were defined.
Keywords: reduction of iron with hydrogen, steel production

Wprowadzenie
Wykorzystywanie wodoru w wielu sektorach gospodarki wykazuje szereg zalet wraz z główną, polegającą na znacznym ograniczeniu emisji dwutlenku
węgla. W wielu procesach technologicznych (spalania, redukcji itp.), w tym w procesach metalurgicznych, zastąpienie stosowanego dotychczas węgla
i/lub jego związków wodorem powoduje, że jedynym
produktem procesu jest bezpieczna dla środowiska
woda. Wodór wykazuje szybkie tempo reakcji redukcji w procesach metalurgicznych.
W ostatnich latach w Unii Europejskiej prowadzony jest szereg prac dotyczących technologii wodorowych. Także w Łukasiewicz – IMŻ prowadzone są
prace z tego zakresu, wynikiem których jest m.in.
patent „Sposób wytwarzania stali bezpośrednio z rudy
żelaza”, dotyczący unikatowej technologii redukcji.
Patent ten stanowi inspirację do dalszych badań nad
produkcją stali z wykorzystaniem wodoru.
Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie
w skali laboratoryjnej wstępnych badań, pozwalających opracować założenia dla utworzenia Pracowni
Metalurgii Wodorowej.
Drugi wątek pracy obejmował przeprowadzenie
analiz teoretycznych oraz symulacji matematycznych dotyczących procesu redukcji tlenków żelaza za
pomocą wodoru i tlenku węgla w różnych warunkach
prowadzenia procesu.

Materiał, zakres i metodyka badań
Do wstępnych eksperymentów skonstruowano stanowisko do prowadzenia badań, wyposażone w aparaturę do wytwarzania wodoru (aparat Kippa) oraz
piec rurowy umożliwiający prowadzenie badań redukcji tlenków żelaza w temperaturze do 1450oC. Jako
atmosferę ochronną zastosowano strumień argonu.
Próbki poddawane reakcji były wprowadzane do rury
pieca w porcelanowych łódkach. Wstępne badania
wykazały, że na zbudowanym stanowisku możliwe
jest prowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem
próbek rudy żelaza o maksymalnej masie około 2 g
przy zastosowaniu strumienia wodoru o maksymal3
nym natężeniu 30 cm /s.
Przeprowadzono cykl eksperymentów w różnych
temperaturach z wykorzystaniem wzorców rud żelaza. Analizowano zmianę masy próbki oraz zawartość żelaza, krzemu i tlenu w produktach redukcji.
Równolegle przeprowadzono symulacje numeryczne
redukcji magnetytu czystym wodorem i czystym tlenkiem węgla. Symulacje wykonano z wykorzystaniem
programu termochemicznego FactSage 7.2. Obliczeo
nia wykonano dla temperatur (w C): 850, 900, 1000
i od 1100 do 1500 co 50 stopni oraz stałego ciśnienia
1 atm. Symulacje przeprowadzono z wykorzystaniem
modułu Equilib oraz baz danych: FactPS, FToxid
i FFSstel.
Wyniki badań i dyskusja
Przeprowadzono eksperymenty w różnych tempeo
raturach (do 1200 C) oraz przy zastosowaniu różnego
nadmiaru wodoru. Stwierdzono całkowitą redukcję
o
tlenków żelaza już w temperaturze 800 C. Wielkość
ubytku masy próbki stechiometrycznie odpowiadała ilości tlenu związanego z żelazem. Oznaczenia
zawartości żelaza i krzemu w materiale po redukcji
(pozostałość w łódce) potwierdziły obliczenia stechiometryczne. W materiale po redukcji pozostały
jedynie tlenki innych pierwiastków obecnych w badanych rudach (półilościowe oznaczenia zawartości
tlenu przeprowadzono za pomocą analizatora gazów
w metalach – TCHEN 600 firmy LECO).
W przeprowadzonych symulacjach matematycznych obliczano zmianę składu faz przy zmiennym
udziale wodoru, począwszy od ilości odpowiadającej
reakcji stechiometrycznej redukcji magnetytu woo
dorem w stałej temperaturze (odpowiednio: 1200 C,
o
o
o
o
o
o
1250 C, 1300 C, 1350 C, 1400 C, 1450 C, 1500 C).
Stwierdzono, że wymagany nadmiar wodoru do zredukowania całej ilości żelaza z jego tlenków maleo
je do temperatury 1350 C, po czym rośnie wraz ze
wzrostem temperatury.
W układzie doświadczalnym nie było warunków do
sprawdzenia całego zakresu temperaturowego symulacji matematycznych, ponieważ w temperaturze poo
wyżej 1200 C obserwuje się rekrystalizację kwarcu,
z którego wykonana jest rura reaktora, a w temperao
turze 1450 C może nastąpić jej zniszczenie.
41

Journal of Metallic Materials 2022, 74 (1), p. 28–44

Podsumowanie
Przeprowadzony cykl badań pozwolił na zapoznanie się z procesami wysokotemperaturowej redukcji
bezpośredniej surowców żelazonośnych w atmosferze wodoru. Ograniczenia sprzętowe oraz ograniczenia wynikające z zagrożeń stosowania gazowego
wodoru jako jednego z reagentów spowodowały, że
wykonano wstępny, ograniczony zakres badań.
Opracowano wytyczne do zaprojektowania instalacji dla przeprowadzenia pełnego cyklu eksperymentów redukcji rudy żelaza wodorem prowadzących do
bezpośredniego wytwarzania stali.
Przewiduje się kontynuację badań w piecu rurowym o średnicy wewnętrznej 80÷100 mm, w temperaturach 500÷1600 oC (1700 oC – górna granica pracy
pieca). We wnętrzu pieca umieszczana będzie próbka
rudy o masie do 100 g w łódce ceramicznej o pojemności roboczej około 50 cm3. Podstawowym elementem instalacji po stronie surowcowej będzie mieszalnik gazów. Jest to naczynie ciśnieniowe, w którym
przygotowywana będzie mieszanina gazów reakcyjnych. Do mieszalnika doprowadzane będą czyste
składniki z butli ze sprężonym gazem po wstępnym
rozprężeniu.
Z uwagi na to, że przewiduje się pracę z wodorem
pobieranym z butli ze sprężonym gazem konieczne
jest zorganizowanie przestrzeni laboratoryjnej spełniającej wymagania oczekiwane dla miejsc pracy,
w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej. Po ocenie aktualnego wyposażenia
Instytutu wybrano optymalne pomieszczenie dla
utworzenia Pracowni Metalurgii Wodorowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz
minimalizacji zagrożenia wybuchem przewiduje się
przeprowadzenie w pomieszczeniach prac budowlanych i instalatorskich, zapewniających spełnienie
stosownych przepisów, dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Michał Kubecki, Piotr Knapik, Aleksandra Kwoka,
Edyta Klima
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI
WYKORZYSTANIA PROSZKÓW
METALICZNYCH STOSOWANYCH W DRUKU
3D NA POTRZEBY PRODUKCJI MATERIAŁÓW
ODNIESIENIA
Celem pracy było zbadanie możliwości wytworzenia stabilnego chemicznie i jednorodnego pod względem składu i właściwości fizycznych proszku metalicznego (na osnowie żelaza
i niklu), spełniającego wymagania stawiane certyfikowanym
materiałom odniesienia (CRM). Zakres badań obejmował opracowanie metody poboru próbek proszków z całej objętości opakowań, na potrzeby oceny jednorodności kandydata na CRM.
Następnie, w oparciu o technikę ICP-OES i pomiary na analizatorach CS 600 oraz TCHEN 600, przeprowadzono badania
jednorodności. Uzyskane wstępne wyniki (względne odchylenie standardowe) umożliwiły zakwalifikowanie zakupionych
proszków metalicznych do procesu wytworzenia materiałów
odniesienia.
Słowa kluczowe: certyfikowane materiały odniesienia, proszki
metaliczne, druk 3D, ocena jednorodności
IDENTIFICATION OF THE POSSIBILITY OF APPLYING
METALLIC POWDERS USED IN 3D PRINTING FOR THE
PRODUCTION OF REFERENCE MATERIALS
The aim of the study was to investigate the possibility of producing a chemically stable and homogeneous, in terms of composition and physical properties, metallic powder (based on an
iron and nickel matrix), meeting the requirements for certified
reference materials (CRM). The scope of the research included
the development of a method of sampling powders from the entire volume of packaging for the purpose of assessing the homogeneity of a CRM candidate. Then, based on the ICP-OES
technique and measurement using CS 600 and TCHEN 600
analysers, homogeneity tests were carried out. The obtained
results (relative standard deviation) enabled the qualification
of the purchased metallic powders to the process of producing
reference materials.
Keywords: certified reference materials, metallic powders, 3D
printing, homogeneity assessment

Wprowadzenie
Druk 3D umożliwia uzyskanie w jednoetapowym
procesie precyzyjnych detali o złożonej strukturze przestrzennej, bez konieczności przygotowania
skomplikowanych i kosztownych narzędzi czy form.
Drukowanie z metalicznych proszków stosowane jest
jako alternatywa w produkcji niskoseryjnych komponentów. Dotrzymanie parametrów detali wytworzonych techniką druku 3D wymaga zastosowania między innymi proszków metalicznych wysokiej jakości,
związanej zarówno z ich parametrami fizycznymi jak
i składem chemicznym. Elementem systematycznej
kontroli składu chemicznego proszków metalicznych
stosowanych w druku 3D powinno być stosowanie
odpowiednich certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM-ów) składu chemicznego, o postaci
możliwie zbliżonej do badanego materiału. Obecnie
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dostępna oferta rynkowa certyfikowanych materiałów odniesienia składu chemicznego metalicznych
proszków jest stosunkowo uboga. W związku z tym,
wyzwaniem przed jakim stoją producenci wzorców,
a pośród nich Łukasiewicz – IMŻ, jest dostosowanie
oferty do dynamicznie zmieniającego się obszaru
technologii wytwarzania nowych materiałów. Dlatego celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości
wytworzenia stabilnego chemicznie i jednorodnego
pod względem składu i właściwości fizycznych proszku metalicznego (na osnowie żelaza i niklu), spełniającego wymagania stawiane certyfikowanym materiałom odniesienia (CRM).
Materiał, zakres i metodyka badań
Zakupiono trzy rodzaje materiałów proszkowych:
dwa na bazie niklu (IN 718 i IN 625) oraz jeden na
bazie żelaza (316 L). IN 718 oraz IN 625 stanowią najpowszechniej używane gatunki proszków na bazie
niklu w technologii druku 3D. Elementy z nich drukowane charakteryzują się wysoką wytrzymałością
na rozciąganie, pełzanie i zrywanie oraz odpornością
cieplną i korozyjną. Proszki na bazie żelaza, dzięki
możliwości drukowania skomplikowanych kształtów
oraz produkcji wytrzymałych i dokładnych narzędzi,
są od wielu lat wykorzystywane w technologii druku
3D. Stal jest najpopularniejszym metalowym materiałem do drukowania 3D.
W Łukasiewicz – IMŻ badania składu chemicznego materiałów proszkowych stosowanych do druku
3D prowadzone są w obszarze analityki usługowej.
Obejmują one swym zakresem oznaczenia wybranych składników metalicznych, a także wodoru,
tlenu, azotu, węgla i siarki w kilkugramowych próbkach analitycznych, reprezentujących większą partię
materiału. W ramach zrealizowanej pracy konieczne
było więc opracowanie metodyki umożliwiającej ocenę przydatności materiału w opakowaniach 10-kilogramowych.
W ramach pracy zrealizowano następujący zakres
działań [1]:
– wybrano i pozyskano odpowiednią ilość materiałów w postaci metalicznych proszków na osnowie
stali i stopu niklu,

– opracowano metodę poboru próbek proszków z całej objętości 10 kilogramowych opakowań na potrzeby oceny jednorodności kandydata na CRM,
– potwierdzono skład chemiczny materiałów z użyciem technik ICP-OES i WD-XRF,
– przeprowadzono badania jednorodności w zakresie składników głównych i składników śladowych,
w tym C, S, O, N, H.
Na potrzeby potwierdzenia składu chemicznego
pozyskanych materiałów pobrano z każdego z opakowań (po jego uprzednim wymieszaniu) z dowolnie
wybranych dwóch miejsc po jednej próbce, którą
poddano ocenie techniką WD-XRF oraz ICP-OES.
W celu zbadania jednorodności proszków z materiału zakupionego w opakowaniach 10-kilogramowych pobrano z każdego opakowania po 19 próbek
o masie około 20 g każda. Badania jednorodności pobranych próbek wykonano techniką ICP-OES. Węgiel
i siarkę oznaczono za pomocą automatycznego analizatora CS 600 natomiast tlen i azot zbadany został
na analizatorze TCHEN 600. Na potrzeby oznaczeń
pierwiastków techniką ICP-OES dla próbek proszku
316 L przygotowano do pomiaru po dwa roztwory odpowiednio z masy próbki wynoszącej 1 g i 0,2 g, natomiast dla proszków IN 718 i In 625 z 0,2 g odważki.
W przypadku oznaczeń C, S, O i N każdą próbkę analizowano pojedynczo. Oznaczenie C i S realizowano
z odważki 0,5 g natomiast N i O z 0,1 g. Próbki analizowano w kolejności ich pobierania.
Wyniki badań i dyskusja
Na podstawie zarejestrowanych technikami
WD-XRF oraz ICP-OES widm oraz natężenia emisji promieniowania charakterystycznego dla badanych pierwiastków, potwierdzono zgodność składu
chemicznego pozyskanych materiałów ze składem
przedstawionym w atestach dostarczonych przez
producentów proszków.
Wybrane wyniki przeprowadzonych badań jednorodności dla proszku stali 316 L przedstawiono w tabelach 1 i 2. W tabelach zamieszczono średnie wyniki dla
wszystkich badanych próbek reprezentujących opakowanie 10-kilogramowe stali 316 L oraz wyliczone dla
nich odchylenie standardowe (bezwzględne i względne) charakteryzujące jednorodność materiału.

Tabela 1. Wyniki badania jednorodności proszku 316 L; wyniki średnie dla 19 odważek 1 g
Table 1. 316 L powder homogeneity test results; average results for 19 weights of 1 g
Analizowane
linie spektral

Mo

W

P

Ni

Co

Co

Si

Mn

Si

V

Cu

204,598
nm

207,912
nm

213,618
nm

222,486
nm

231,160
nm

237,863
nm

252,851
nm

260,568
nm

288,158
nm

309,310
nm

327,395
nm

średnia [%]

2,810

0,006

0,014

13,843

0,029

0,031

0,367

1,494

0,354

0,076

0,053

odchylenie std.

0,0393

0,0004

0,0011

0,1986

0,0012

0,0037

0,0131

0,0242

0,0126

0,0012

0,0014

wzgl. [%]

1,4

6,5

7,4

1,4

4,2

12,0

3,6

1,6

3,6

1,6

2,7

min. [%]

2,754

0,0057

0,013

13,492

0,027

0,023

0,344

1,444

0,334

0,074

0,049

max. [%]

2,878

0,0073

0,017

14,200

0,031

0,036

0,388

1,536

0,373

0,078

0,055
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Tabela 2. Wyniki badania jednorodności proszku 316 L, wyniki
średnie dla 19 odważek 1 g
Table 2. Results of the homogeneity test of the 316 L powder, average results for 19 samples of 1 g
C
[%]

S
[%]

O
[%]

N
[%]

H
[ppm]

średnia

0,0193

0,0061

0,0575

0,0636

1,6

odchylenie std.

0,0008

0,0006

0,0035

0,0023

0,9

wzgl. [%]

3,9

9,4

6,1

3,6

57,0

min. [%]

0,0184

0,0049

0,0467

0,0597

0,4

max. [%]

0,0219

0,0069

0,0612

0,0668

3,7

Pierwiastek

Dla większości analizowanych pierwiastków
względne odchylenie standardowe kształtuje się
w zakresie 1÷8 % natomiast w przypadku kobaltu w materiale 316 L, wolframu w materiale IN 718
i manganu w IN 625 wartości te są nieco wyższe i wynoszą odpowiednio 12 %, 16,8 % oraz 11,1 %. Uzyskane wstępne wyniki (względne odchylenie standardo-
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we) dla trzech grup materiałów (316 L, IN 718 oraz
IN 625) umożliwiają zakwalifikowanie zakupionych
proszków metalicznych do procesu wytworzenia materiałów odniesienia.
Podsumowanie
W ramach realizacji pracy opracowano skuteczną
metodę poboru proszków metalicznych z opakowań
10-kilogramowych, pozwalającą pozyskać materiał
z całej objętości opakowania w równych porcjach.
W oparciu o opracowaną metodę pobrano materiał
do badań oraz przeprowadzono badanie jego jednorodności, które potwierdziło możliwość zastosowania go w dalszych etapach procesu produkcji wzorców.
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