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Od Redeltojl

Materiały Krajowego Syapoijum nt. "Postępy Teohniki
Izotopowej w Hauoe 1 Gospodarce" Narodowej" sostały testawione
* dzlesieolu Haportaoh (IHT 91/1 - 100/1) Instytutu FliylcŁ
i Techniki Jądrowej Akademii Górnioao-Hutnicze;) według kolej-
ności wygłesBanla w następujących grupaoh tematyсmych:

1, Zastosowaniu ii«tcdy Bnaomlków promlenlotwórcByob
v bedeclaeh ргосеsów teohnologlosnyoh.

Z,.Saećoeowenl» aetod radloeetrycinyoh w geologii»
hydrogeologii 1 w oedaniaoh prsepływu hydromleasanin;

3. Detektory promieniowania. Aparatura elektronioena.
Crsądsenia i»otopowe-

4. Zastosowania analityовпе aetod radiometrycEnych.
5. Metody pomiaru aktywności substancji promleniotwórcEyoh.

Materiały SympoEjum eoetały wydane na podstawie orygina-
łów referatów 1 rysunków prsedatawionych prsee autorćw.
Bcdakcja nie preeprowaasele korekty prao pod wsględem merуto-
ry овпуш i stylistyовпуш.

Komitet OrgattlBaoyJny SympoEjuat pragnie podslękcwad
personelowi Powielarni Akademii GórnioŁo-HutBloseJ, a w звсив-
gólności Jej kierownikowi mgr Adamowi Penkowlcsowi sa ssyokie
wydrukowanie etreasczeu referatów отав Usteriałdw Sympoejum.
Dziękujemy również paniom M. Piekło oraa H. Sdotrzyk в Insty-
tutu Pity Id. 1 Techniki Jądrowej sa przepisanie wszystkich
prao na matryoaoh»

M. Wasilewaka



Editorial Notice

• The proceedings of the Polish 'Symposium on "Progress
In Nuoleer Teohnlgue and Applications in Solenoe snd Industry"
will appear in th? subsequent ten Reports (INT 91/1 - 100/1)
of the Institute :f Nuclear Physios and Techniques of the
DniTersity of MiBir.g snd Metallurgy in Creoow. They will Ъе
published in the order of their presentation at the Symposium
in the following five groups:

1. Application of redioaotiTe tracers in the technolo-
gical processes investigation.

2. Use of radiometrio methods in geology, hydrogeolog?
snd hydrotransport.

3. Rauiation deteotors. Instrumentation.
4-. Application of radiometrio analytical methods.
5. Activity measurements of redioaotive substanoes.

The reports will contain the original'texts and figures ";
as presented by the authors. No chrmges in the manuaoripts
hare been made by the editorial staff.

The Organising Committee would like to exr ?ss their
gratitude to the stall of the Printing Office of the Univer-
sity of Mining end Metallurgy in particular to Mr A. -Penlcowloi,
for their effiolent performance.

They would alQo lilce to thank Mrs M. Piekło and
Miss H. Smotrsyk for typing the manusorlptrio

M. Wasllewska
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Str&SBCgeale

Badania pokaseiy, że model dyfusyjny dobra opisuj*
mieszanie fasy stałej w cienkiej pseudopiynąoej strudse.

Wpływ prędkości gasu, głębokości strugi 1 minimalnej-
prędkości pseudopłyniecia na wielkość wepółosynnika elesea-
nis poBiomego pesedstawiono w formie równań korelacyjnych*

Summary .

Lateral solid mixing in gas fluldised bed was investi-
gated by Isotope tracer method.

Investigations performed that laterel solid mixing In
shallow bed oould be describe Ъу.diffusion nodel.

Influence of the gas Telocity» bed hlght end aisimua
fluidisation velocity on lateral coefficient value was pre-
sented as the сorelation equations*

Испытания показали, что диффузиокная иодель хорошо опи-
сывает перемеихьание твердой сазы в тонком псевдоокижженнон
олое.

Влияние скорости газа, глубивы слоя и минккалькой ско-
рости рсевдоо*:икаения на величину коз:з-фициента горизонталь-
ного перемешивания предсхавлеко в виде корреаяцвоняых урав-
нений.



Bezpośredni związek między przebiegiem szeregu procesów

natury flsyкоchemicznej w złożu fluidalnym, a zachodzącym

w nim mieszaniem cząstek ciała stałego, Jest przyczyną dla

której zjawisko to leży w kręgu zainteresowań wielu badaczy.

Analiza prac doświadczalnych i teoretycznych, dotyczących

powyższego zagadnienia prowadzi do wniosku, ie gdy fluidyaacja

asohoaal bez przepływu stosunkowo dużych pęcherzy gezowych,

ri.-oces miesssnis cząstek ciała stałego n' złożu może być,

3 aostftaczną dokładnością opisany równaniem analogicznym do

nater.:stycznego zapisu prawa Flck'a:

Ponieważ jednak zachodzące w złożu fluidalnym aiessanie
cząstek cisła stałego nie jest zjawiskiem izotropowym dla peł-
nego jego opisu należy określić" wartości współczynnika miessa-
nia w kierunku poziomym M^ i pionowym b^.

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie adekwatności mode-

lu dyfuzyjnego w odniesieniu do poziomego mieszania cząstek

ciała stałego w płytkich złożach fluidalnych. V/ złośaoh takich

drct-ne pęcherzyki twor2ą się w sposób dość równomierny 1 nie

mają wsrunków wzrostu.

Dalszym zagadnieniem było określenie wpływu najważniej-

ssych parametrów takich jak: szybkość przepływu gazu, wysokość

złoża i rodzaj fluidysowanych cząstek шз wielkość współczynnika

mieszania poziomego U. .

\ ГгУч netodę b3dee?caą przyjęto metodę sneczcików promienio-

twórcc;.._# Kie wymaga ona pobierania próbek złoża,astrsymywa-

nis procesu czy też wprowadzanie próbnikó* zakłóca jacych flui-

dysację, co jest nie do uniknięcie prsy zastosowaniu metod tra-

dycyjnych.

Schemat aparatury doświadczalnej przedstawia rys. 1.
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Spis ogpaczeń

1 - dmuchawy
2 - rotamet*

3 - manometry cieceowe

4 - termometr

I - kolektor rosprowadzajaey gas wypełniony kulkami

6 - ;>od3iaika do odczytu wysokości słoża

7 - v'jnirty rcipmieszcsenia sond soyntylacyjnycb

с - prcstopadłościenny abiornik fluidyaetore wykonany

ze szkła organicznego

9 - ruchoma przegroda

10 - pręt do wysuwania przegrody

11 - el&stycEBS rurka dc uauwenis złoża г aparatu

12 - cyklon oddclelająoy ceąstkl słoża od gasu •'.

13 - butla ns wydBielone ceąstkl słoża

14 - filtry pyłowe
+5 - komora radiochenicnna "Alfa"



Zasadniczą jej część stsnowił prostokątny fluidysetor
przedzielony w połowie długości ruchomą przegrodą. Wzdłuż
ściany fluidyaatore uraiesscsono pięć send scyntylacyjnych
osłoniętych blokiem ołowianym, w którym wycięto otwory koli-
macyjne. Sondy połącaone były s przelicznikami elektronicz-
nymi i urządzeniem sterującym ich pracą.

Przeć przystąpieniem do pomiaru w jednej csęści fluidy-
eatora umieszczano materiał znsesony traserem promieniotwór-
czym, s w drugiej oddzielonej praegrodą - materiał niesnako-
wany.

Po nastawieniu żądanego przepływu gazu i podniesieniu
przegrody notowano zmiany ilości impulsów rejestrowanych prses
poszczególne układy-zliczające. Poniar prowadzono do wyrówna-
nia stężeń znaczonych cząstek w całej przestrseni zbiornika
fluidysstora.

Pomiary wykonano dla czterech frakcji szamotu o średni-

cach zastępczych cząstek: 0,111; 0,134j 0,173 i 0,224 nim

oraz dla frekcji silikażelu o średnicy Eastępcaej csąstek

0,124 mm, przy czterech wysokościach ałoże* 15," 25, 35 i 45пш.

Stosowano prssepływ gazu do wartości ok. 3-krotnie przewyższa-

jących krytycaną seybkość fluidyzacji. Obróbkę otrzymanych

т/yników bezpośrednich przeprowadzano na massynie cyfrowej.

Pierwszym etapem procedury obliczeniowej była normalizacja

wyników. K8stępnie w oparciu o wyniki znormalizowane obli-

czano ns maszynie, korzystając z rozwiązanego, dla określo-

nych parametrami doświadczenia warunków brzegowych, równania

(i) współczynniki miesBtnia poziomego. M^. Program przewidy-

wał również st&tystyceną obróbkę wyników.

\Y oparciu o otrzymane wyniki stwierdzono, że w płytkich

cłożach fluidalnych o wysokości 15-45 mm,' dla liczby ..'luldyza-

cji mniejszej od trzech, poeiome mieszanie cząstek elałe sta-

łego można formalnie opisać równaniem.analugisenyn do równa-

nia dyfuzji.

Współozynnlki mieszenie poEloisego w jednakowych warunkach



x - /} mm
0-25 mm
• - 35 mm
A - 45 mm
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przepływu gazu są większe die cząstek charakteryzujących się
niższą krytyczną szybkością fluidy вес ji i rosną dla danych
oaąstek w sposób wykładniczy ze wzrostem szybkości Jego prze-
pływu. WBrost wysokości słoża powoduje również wsrost wartoś-
ci współczynnika mieszania М^« W oparciu o analizę wymiarową
wyniki eksperymentalne moans praedstałiić w postaci wyrażenia:

4' 5

• 1.10'3 ~ ' (2)

gaaie: M̂  - współczynnik mieszenia poziomego я /s
ufc - szybkość krytycBna f luldyzacji m/s
Ho - statyczna wysokość" złoża " m
u — szybkość przepływu gassu m/s

Współczynniki liczbowe powyższego równanie wyznaczono na
massynie cyfrowej nietodą nsjraniejseych kwadratów;. Skorelowane
wed<£ug tego równania wyniki pomiarów podaje rysunek 2.
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ZASTOSOWANIE METODY ROZCIEŃCZENIA IZOTOPOWEGO DO OZNACZANIA
ZAWARTOŚCI SACHAROZY Я RÓŻNEJ JAKOŚCI BURAKACH CUKROWYCH

APPLICATION OF ISOTOPE DILUTION TO THE DETERMINATION
OF SUpOSE IN SUGAR BEETS OF VARIOUS QUALITY

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИЗОТОПНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕКЛНИЯ САХАРОЗЫ В САХАРНОМ СВЕКЛЕ
РАЗЛИЧНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА

К. Male о, A. Seuchnili:
Instytut Badań Jądrowych, Zakład XVI, Y/arssawa



Streszczenie

„ Opracowano metody prostego rozcieńczenia izotopowego
i podwójnego rozcieńczenia nośnikowo—Izotopowego do oznaczania
Eswartoścl sacharozy w różnej jakości technologicznej burakach
cukrowych.

Opracowane metody sprawósono ne .roztworach modelowych»

Przeprowadzono porównenie osnecaenis zawartości sacharozy
w pj-aerebienych przemysłowo burakach cukrowych opracowanymi
metodami izotopowymi i polarymetrem. Ka podstawie otrzymenych
wyników badeń stwierdzono, że polarymetryczne oznaczenie zawar-
tości sacharozy w burakach żarowych i świeżych są zgodne z o-
znaczeniami izotopowymi, natomiast w przypadku buraków nadpsu-
tych oznaczenie polarуmetryczne odbiegają w kierunku in plus
i In minus od oznaczeń otrzymanych metodami izotopowymi.

The methods of the direct isotopie dilution and doable
carrierisotopiс dilution to determine the аЩгозе content in
sugar beets of different technological quality hs^oeen elabo-
rated. The elaborated methods hatToeen checked upon the model
solutions. The comperative determinations of suerose content
in industry processed sugar beets has been performed.'

C-3esing upcn the obtained results it has been ascertained,
thst pclerimetric determinations of suerose content in healthy
snd fresh beets sgres with results of the isotoplc determina-
tions. In case of decayed and putrefayed beets polarlmetric
asterminetions strays in plus end in ainus from isotope results.

18



Разработаны методы простого изотопного разбавления, и двой-
ного носитель -• изотопного разбавления для определения содержа-
ния сахарозы в сахарной свекле различного технологического ка-
чества. Разработанные методы проверен-; на модельных растворах.

Проведено сравнение результатов определения содержания
сахарозы в перерабатываемой сахарной свекле разработанными иэо-
топккми методами и поляриметрически.

На основании полученных результатов исследований найдено,
что- !:о.--1риметрические определения содержания сахарозы в здоро-
50.: у. с вехе.": свекле сравнимы с изотопными определениями, а для
;:опорченко,'; свеклы ргя определения отличаются от результатов,
полученных изотопными методами.

19



W prz-myśle przeróbki buraków cukrowych powszechnie do
rutynowych oznaczeń zawartości sacharozy w burakach cukrowych
stosuje się metodę polarymetryczną, po uprzednim wykonaniu
dygestii miazgi buraczanej, Dygestię miazgi prowadzi 3ię
wodnym lub alkoholowym roztworem nasadowego octanu ołowiowego,
który powoduje strącenie szeregu aiecukrów, białek, aminokwa-
sów, tak iż w płynie podygestyjnym z substancji optycznie csyn-
nych pozostaje jedynie sacharoza. Tak dzieje się w przypadku "•
baraków świeżych i zdrowych, natomiast w przypadku buraków
na pewien okres ozesu trwania kampanii cukrowniczej zachodzą
w nich przemiany biochemiczne prowadzące do poważnych zmian
składu chemicznego. Głównym, bardzo niekorzystnym dla produk-
cji efektem tych przemian jest znaczny ubytek zawartości sacha-
rozy ores wzrost substancji takich jak inwert, wielocukry,
aminokwasy £i^. Zmiany składu chemicznego buraków psujących
się powodują, że w takich przypadkach w wyniku stosowanej do-
tychczas metodyki dygestii otrzymuje się niezbyt oczyszczone
płyny i zawierające oprócz sacharozy pewną ilość substancji
optycznie czynnych o dużej skręcslności właściwej. W wyniku
tego oznaczenie polarymetrycane odbiegają w większym lub mniej-
szym stopniu od rzeczywistej zawartości sacharozy znajdującej
się w przerabianych burakach cukrowych, a w efekcie końcowym
zostsje zniekształcony bilans produkcji cukru.

Podstawy metody

Z tych względów prowadzone są na świecie badania nad opra-
cowaniem metody autorytatywnej do oznaczania rzeczywistej se-
wartości sacharozy w różnej jakości technologicznej burakach
cukrowych. Między innymi już w latach około 1950—tych
H.Herning i H.Hirsohmttller £2Д orae M.J.Sibley C Q zwrócili
uwagę na wykorzystanie do tego oelu metody rozcieńczenia izoto-
powego i w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzili, że metoda
ta pozwala na określenie rzeczywistej zawartości sacharosy



•щ burakach zarówno zdrowych jak i psujących się. Niestety
wymieniem autorzy nie wykonali więksaej serii analia, bowieE
opracowana przez Dioh metoda wyodrębniania niewielkiej ilości
sacharozy, lecą o dużej czystości chemicznej, co jest warun-
kiem koniecznym metody rozcieńczenie izotopowego, była nbyt
skomplikowana 1 czasochłonna, aby mogła wyć wykorzystana do
ansliz rutynowych. Badania nad powyższym zagadnieniem prowa-
dzone są obecnie również w kraju, przede wszystkim w Instytu-
cie Prsemysłu Cukrowniczego, в którym od kilku lat współpra-
cuje Zakład Stosowania Izotopów w Chemii i Technologii Chemicz-
nej. Wynikiem tej współpracy jest opracowana metoda izotopowa
pozwalająca oznaczać rzeczywistą zawartość sacharozy w różnej
jakości technologicznej burakach cukrowych. W tym celu, po-
dobnie jak wyżej wymienieni badacze, wykorzystaliśmy założenie
metody rozcieńczenia Izotopowego, bowiem ta metoda radiometry-
czns nsdsje się szczególnie do analis skomplikowanych chemicz-
nie materiałów pochodzenia naturalnego, a zwłaszcza wówczas,
gdy zswodsą klasyczne metody analityki.

Zasada metody prostego rozcieńczenia izotopowego jest
następująca. Co próbki badanej mieszaniny dodaje się w zna-
nej ilości i o znanej aktywności właściwej znaczoną izotopem
promieniotwórczym tą substancję, którą ZBmiersamy oznaczyć"
w mieszaninie. Po dokładnym wymieszaniu wydziela się teraz
niewielką ilość oznaczanej substancji stosując odpowiednią
technikę. Wydzieloną substancję oczyszcza się aż do uzyskania
pewności, iż jest one czysta chemicznie. Następnie określa
się aktywność właściwą dodanej substancji wskaźnikowej i wy-
odrębnionej z mieszaniny po rozcieńczeniu izotopowym. Zawar-
toa\ć oznaczanej substancji ;v mieszaninie oblicze się z prostej
zależności matematycznej. Mianowicie jeżeli oznaczymy przez:

tlg - niezneną ilość oznaczanej substancji w mieszaninie,(g),
iij, — masę dodanej -do miessanlnj substancji znaczonej izoto-

pem promleniotwórczym,(g),
A» - aktywność właściwą dodanej do mieszaniny substancji

znaczonej Izotopem promieniotwórczym,(pCi/g),



A - aktywność włsśdwą substancji wyodrębnionej s miesza-
niny po rozcieńczeniu izotopowym,(pCl/S ),

te bilans masy i aktywności przedstawia się następująco:

Pc- praeksstałceniu równanie (1) otrzymamy wyrażenie пв zawar-
tość oenacBanej substancji w miesssnicle « następującej posta-
ci:

U « (j£- 1) • MJJ (2)
• p

oak wiadomo w praktyce rzadko posługujemy się aktywnością
właściwą, lecs operujemy szybkością blinвей impulsów 1 wobec
tego mzór (2) przybieree poniżała postać użytkową:

gdzie: 1^ — szybkość zliczeń Impulsów próbki substsncjl ana-
ozoaej iBotopea promleniotwórcsym dodanej do mie-
szaniny ,Clmp/mls),

Ip - szybkość slicień lspalsów prdbki substancji orne-
CBanej wyodrębionej ж miesaanlny po roecieńcaeniu
isotopcwym,(imp/min), „ • , ' =

I t - wielkość tłe,(lmp/mln)^

W przypadku korzystanie в metody prostego rozcieńczeni»
izotopowego do oznaczania sawertośoi sacherosjr w burakach
o niskiej jej sswertoścl napotkano trudności awląeane s wyodrę-
bnieniem nawet tej niewielkiej (oa 500 ag) Ilości preparatu,
jaka jast niezbędna do wykonanie -pomiarom radioaetryceaycn.
Wobec tego ranudyfikowano metodę stosując dodatek znanej Ilości
secbarosy czystej w charaktene nośnika, e tym samyu sztucznie
zwiększając zawartości sacharozy w snalizowanyca przemysłowych
płynach dygestyjnych.

22.



W tym przypadku bilans masy 1 aktywności ма następującą

posted metematyсssą:

V AD * (Mx + S + MH) AP ' U>

Podstawiając w miejsce aktywności właściwej wartości ssybkości
гИеяеп impulsów i przekształcając rćw::snis (4) otrzymujemy
poniższe wyreienie Da obliczenie zf-v.rrtooci oznaczanego zwiąs—

^-Мд li ' lfr -tf+Dl (5)
gćsie: 11̂  - snana i l o ś ć oznaczanej substancji czystej dodawa-

nej do mieszaniny w charakterze nośnika,(g).

Tę modyfikacje metody prostego rozcieńczenia izotopowego,
zgodnie s jej merytorycznym senses, nazwaliśmy raetcaą podwój-
nego rozcleńozenla nośnikowo-itotopowego.

Cześć doświadogalna -

sewartości sacherosy w różnej js^cźci techco-
łogiCBnej burakach cukrowych wykonywane nietodą pslsrycetryczca
огав w taleiności od sawartoicl catseu oprscovsywenymz'ao tego
celu metodemi prostego roBcieńcsenia isotopov.ego lub podwójne-
go roscieńcEeola nośnikowo-izotoponegc

Jako wskaźnik stosowano sacharozę znaczoną węglem 1 С
prsygotowywaną в następujący sposób: do 200SO ml 25 Ф-owego wod-
nego roctworu sacharozy czystej Зсагугесо 0,86 g^sacharosy sns-
esonej ogólnie węglem 1*C o całkowitej aktyTiności 0,5 raCi.
Wodę odparowywano na obrotowej wyparce próżniowej, a otrzymaną
po rozcieńczeniu wskaźnikową sacharozę przekrystalisoviano
% alkoholu etylowego 1 wysuszono do stałego ciężaru pod lampą
promiennikową.

Hetomiast oensesanie sswartości sacharozy metodami izoto-
powymi wykonywano następująco: do 1C0,0 ml piynu dygestyjnego
dodawano 100,00 mg sacharozy wskaźnikowej i po jej rozpuszcze-
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niu wytrącano jony ołowiane miareczkując płyny iOS6-owym wod-
nym roztworem fosforanu dwusodowego wobec czerwieni fenolowej.
Wytrącony nierozpuszczalny w wodzie fosforan ołowiawy odsączono
na sączku z- twardej bibuły, e przesącz zbierano do kolby, roz-
puszczalnik odparowywano na próżniowej wyparce obrotowej a do
suchej pozostałości w kolbie dodano ca 30 mg węgla ektywner.i)
i 50,0 ml alkoholu metylowego. Mlesseninę ogrzewano prsss
30 minut pod chłodnicą zwrotną, po'czym odsączono węgiel»
a przesącz zbierano do parowniczkl i pozostawiono do kr j s te l i -
Z8cji w temperaturze pokojowej. Otrzymany preparat ponownie
przekrystalizowano % 50,0 ml alkoholu etylowego i wysuszcie
do stałe j maey w podczerwieni.

V przypadka płynów dygestyjnych o niskiej: zawartości sa-
charozy « .14$) posługiwano s ię metodą podwójnego rozcieńcze-
nia nośnlkowo-izotopowego. *' takich przypadkach do 100,0 ml
płynu dygestyjnego oprócz 100,00 mg sacharozy wskaźnikowej do-
dawano 1,000 g sacharozy czystej w charekterze nośnika 7 Dalej
postępowano Zgodnie % mytej opisaną metodyką.

Pomiary radiometryczne sacharozy aktywnej wykonywano ns
zestawie do pomiarów miękkiego promieniowania beta f-иу "Inter-
technique" metodą scyntylacji c i e k ł e j . Eróbki sacharozy aktyw-
nej do pomiarów radioaetryexnyoh przygotowywano w następujący
sposób: do szklanych naczycek soyntylacyjnych odpijitowywano '
10,0 a l scyntylatora o składzie 5 g M"0, 0,3 g POPOP-u,-
50 g naftełeiiu do oznaczania ciężaru cząsteczkowego w l i t r z e
1,4 dioxanu oraz 0,5 ml lewych wodnych roztwor<5w sacharozy
wskaźnikowej lab wyodrębnionej z płynów dygestyjsych po roz-
cieńczeniu izotopowym.lBżde naczyńko z sacharozą aktywną l i c z o -
ne było 3 x 10 minut. Ponadto wykonywano w czasie 3 i 20 minut
pomiar t ła (naczyńko + 10,0 ml scyntylatora) przed i po zakon— '
czeniu ser i i pomiarów. • : ..

Zawartość sacharozy w analizowanych próbkach obliczano •
w oparciu o wzory (3) lub ( 5 ) .

Rzetelność, dokładność i powtarzalność opracowanych metod



Tabela I
Oznaczenie zawartości sacharozy metodą prostego rozcieńczenie
izotopowego w modelowych roztworach czystej ssohsrozy.

Kumer
próbki

i

i 2

: з
! 4

5
.6
7

Zewsrtość" sacharozy w próbce roztworu
modelowego o o b j ę t o ś c i 100,0 ml
Haeczywista

(g)

0,750
1 ,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,500

Oznaczona matodą pros-
tego rozcieńczenia i z o -
topowego (g)

0,761
0,998
1,228
1,486
1,756
1,953
2,520

Tabele II
Oznaczenie zewertości sacharozy metodą prostego rozcieńczenia
izotopowego w modelowych roztworach sscharczy z oodstkiem in-
nych cukrów.

Kumer
próbki

1
2
3

Skład próbki rostv.oru modelowego
o objętości 1CC,C ml

sacharoza

(Ś)

2,500
2,00 .
1,430

glukcss' fruktoza

(e) (s)

0,106
О-.О99
0,318

0,038
0,036
0,292

rafinosa

(«)

0,014
0,009
0,146

Zawartość" sa-
charozy ozne-
CEOD8 metodą
prostego roB-
cieńcaenia
Izotopowego

(g)

2,530
2,040
1,410
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Tebela I I I
OsDBosenie zawartości sachBroay metodą podwójnego rozcieucee
nią nośbikowo-izotoaowego w modelowych roztworach czystej
charosy.

j
Numer
próbki

1

2
3

Rzeczywista zswar-
tc ś̂ć sscharcsy £

8, ОС
1С,00
12,ОС

Zansrtośó sacharozy -
оыззсЕооа metodą pod-
wójnego rozcieńczenie
nośnikowo-isotopowego

7,93
10,15
11,97

Tabele 17
Osnaceenie zsvsrtosci. ssichsrozy metodą podwójnego roscieńcze-
niB nośnikowo-iBotopowe|;o w roztworae modelowym sacharozy
a dodatkiem innych cukrów. -

Numer
pr ćbki

1

13

Skład próbki roztworu modelowego
o objętości 10C,0 ml

sacharoza
<g)

1,430
1,«0

glul:oB8
U.)

. 0,316
0,318

fruktosa
(s)

0,292
0,292

rafinosa
Cg)

0,146
0,146

Zawartość sa-
chsrozy ozne-
czons metodą
podwójnego
rozcieńczenie
nośaikowo-
-ieotop. (g)

1,412
1,415



ТвЪе1а V
PrBykłady овпвоивй Bawertoóoi ввопвгову W rdżnej Jakośoi teohnologioanej Ьигвквоа

1
2
3
4
5
6
7
В
9

IO
11
12
13

Date

5.X.1973
7.XI.1973
2O.XI.1973
17.XII.1973

10.1,1974
17.1.1974
29.X.1974 .
12.XI.1974
7.1.1975
13.II 1975
6.V.1975
25.VI.1975

HodBaj
roBtworu
dygestyj-
ne go

wodny
wodny
alkoholowy
wodny
alkoholowy
alkoholowy
alkoholowy
wodny
aIkohoIowy
alkoholowy
wodny
wodny
wodny

Zawartorfd aeohsroey,

(etode proe-
ttgo roBoleń-
ofenla ieoto-
powego

17,66
17,76
17,71
2ip75

r-

-
17,50
18,70

- '
-

Metode pod-
wójnego ГОВ-
oieńcaenl»
norfaikowo-
leatopowego

—
r-
-

9,70
12,40
12,10

-
12,90
11,26
13,70
13,15

Metoda po-
larymetr y-
ouna

17,75
17,60
17,74
21,60
11,60
+0,60
13,00
17,50
18,80
14,20
12,50
12,80
12,30

Różnica aawartod-
oi eaoherosy овпа-
OBoneJ polarymet-
ryoanie w stoaunki
do oeneoBoneJ me-
todami iaotepowyrai

+ 0,09
- 0,16
+ 0,03
- 0,1»
* 1,90
- 1,80
+ 0,90
'" 0,00
+ 0,10
+ 1,30
+ 1,24
,. 0,90
- 0,85



sprawdzono ne roztworach modelowych zawierającyca ananą ilość
czystej ssc'asrozy oraz sacharozy z dodatkiem znanym ilości
innych cukrów. Otrzymane wyniki zestawiono w tabelach I—IV.
Otrzymano zadawalającą zgodność rzeczywistej zawartości sacha-
rozy i określonej metodami rozcieńczenia izotopowego. Ponadto
wykonano analizy sprawdzające, które wykazały, że czystość sa-
charozy wyodrębnionej z płynów dygestyjnych nie budzi żadnych
wątpliwości.

Dysponując opracowanymi metodami wykooaoo kilkaset ozna-
czeń zawartości sacharozy w burakach cukrowych przerabianych
w czasie kampanii cukrowniczych 1973/74 i 1974/75 огав w bura-
kach przechowywanych do celów badawczych m Zakładzie Analityki
IFC. Otrzymane wyniki izotopowe porównano г równolegle wykona-
nymi oznaczeniami polarymetrycanymi. W tabeli T przykładowo
przedstawiono kilkanaście s wykonanych enall*. Na podstawie
obszernego materiału doświadczalnego stwierdzono* że w przypad-
ku analiz buraków zdrowych i świeżych metoda polarymetrycsna
jest całkowicie użyteczna, bowiem.otrzymane wyniki oznaczeń
są prawie identyczne г uzyskanymi metodą prostego rozcieńcze-
nia izotopowego. Natomiast w przypadku buraków nadpsutych
i nadgniłych zaobserwowano rozbieżności In plus i In minus
oznaczeń polarymetrycznych w stosunku do oenecseń izotopowych,
co potwierdza istniejące wątpliwości odnośnie przydatności .do-
tychczas stosowanej metodyki dygestii do oznaczeń polsrymetrycB-
nyeh zawartości sacharozy w nadpsutych burakach cukrowych..
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METODA JEDNOCZESNEGO ZASTOSOWANIA KILKU ZNACZNIKÓW
W BADANIACH ZJAWISK '.V DRIADZIE STAL-ŻUŹSL

THE METHOD OF SIMULTANEOUS APPLICATION OP SOME TRACERS
FOR INVESTIGATION OF THE PHEHOMEKA I N STEEL-SLAG SYSTEM

ЫЕТОД ОДНОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕСКОЛЬКО ИНДИКАГОРОЗ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ'ЯВЛЕНИЙ 3 СИСТЕМЕ СТАЛЬ-ШЛАК

Н . K o l a s k i
Instjtut Metalurgii Żelana, Gliwice



Metods polega ne równoczesnym zastosowaniu dwóch lub
trzech znaczników żużla o różnych własnościach fizykochemicz-
nych, i na pomiarze stosunku stężeń znaczników w żużlu 1 stall
prsed, w czasie i po procesie w wyniku którego zachodzi wymia-
na masy między żużlem i stalą. Metoda daje możliwość odróż-
nienie fisycanych 1 chercicznych procesów przebiegających po-
między żużlem i stelą i pozwala na prawidłową interpretację
wyników bedsn znacznikowych.

The method atjê based on the simultaneous implementation
of two or three tracers of slag which have different physical
and chemical characteristics and the measurement of the pro-
portion between concentration of the tracers in slag end steel
before, during end after the process resulting the interchange
of the mass between the slag end the steel. This allows to -
see the difference between the physical and chemical processes
which take place in slag and steel and by that to have the po-
ssibility at the proper interpretation of the results of the
tracers investigation. I ,,î ..., > '

Метод осяовается на одновременном применении двух или трах
индикаторов шлака с различными физико-химическими свойствами
и измерении соотношения индикаторов в шлаке и стали перед, во
время z после процесса, а результате которого происходит, обмен
маесом между шлаком и сталей Л1е£од дает возможность различия
физических и химических процессов протекающих между шлаком
и сталей и в следствие этого возможность правильной интерпре-
тации результатов исследований. . '



Wstęp

Fieycrae 1 chemlcsne procesy przebiegające pomiędzy stelą
1 żużlem odgrywają podstawową rolę w technologii wytwarsania
s t a l l . Z punktu wideesla czystości s t a l i , istotne są procesy
w wyniku których składniki żużle przechodaą do s t a l l zanie-
czyszczając Ją śladowymi składnikami lub wtrąceniami niemeta-
licznymi. Przechodzenie to może odbywać s ię w wyniku procesów
fizycznych (np. emulgowanie lub mechanicznego wciągania żużla
do s t a l l ) jek 1 poprzeć reskcje utlenlenla-redukoji zachodząoe
na granicy fee. W procesach tych i lość żużle przechodeącego
do s t s l i jest na ogół niewielka 1 trudna do określenie meto-
dami analizy chemicenej. Z tego względu najlepszą, a w wielu
przypadkach jedyną metodą przydatną w badaniach układu żużel-
- s t a l jest metoda radioizotopowe.

Stosowany dotyohczas wariant metody polega na znakowaniu
jednej в fai (żużla względnie s t a l l ) Jednym znacznikiem izoto-
powym o własnościach fiByko-chemiciinycb, soliżonych do własnoś-
ci podstawowych składników впаkowanej fazy, a następnie na po-
miarze stężenia znacznika w obydwóch fazach w czasie 1 po pro-
cesie,- w wyniku którego następuje wymiana masy pomiędzy nimi.
Dodany do układu «nsernik reprezentuje znakowaną faeę w proce-
sach fizycznych a. sam siebie w procesach chemicznych. Zakłada-
jąc jakiś jeden śc i ś le określony sposób zachodzenia procesu,
nożne na podstawie pomierów stężeń znacznika określić i lość
wymienionej nasy.

Założenie, że przebieg wymiany odbywa s ię ś c i ś l e według
jednego E możliwych sposobów jest trudne do przyjęcia be»
ргы prowadzenia odpowiednich badsń. Wynika to в własnośol
ttlcłeda żu£«l-etal, w którym może zachodBić równocześnie proces
emulgowani» żużla w s t a l l oras redukcja znacznika na granicy
fas 1 jego przejście .do s t a l l . Otrzymany wynik badań snaceni-
kowyoh będeie wtedy obejmował obydwa procesy, co uniemożliwi
wyciągnięcie prawidłowych wniosków sarówno oo do I lośc i wymie-
nianej mt>ey jak 1 mechanlemu- wymiany. Wydaje s i ę , że sytuację
tę obserwuje s i ę w badaniach pochodzenia niemotolicznych wtrą-



aeń egBogenicMych w stall. W większości tych badań (aotycey
to sarówno żużla jak i materiałów ogniotrwałych), do znakowa-
nia stosuje się niepromieniotwórcze tlenki ziem rzadkich;
oznaoaenie zewartości znacznika w znakowanym materiale oraz
w stali wykonuje się metodą neutronowej analisy aktywacyjnej,
po овуш в różnicy pomiędzy zawartością z^acznlke w stali preed
i po kontakcie ze znakowanym materiałem oblicza się zawartość
wtrąceń nieroetelicsnych pochodzących z tego materiału. W keż-
dym przypadku przejście snacanike do steli Jest traktowane
Jako przejście wras a więkssymi lub mniejszymi сeastkarni ena-
kowanego materiału. Przeciwko takiemu podejściu do zegadnie-
nia przemawia nieodłącena obecność ziem rzadkich w każdej
przemysłowo wytoploDej stali, w granicach 10"*̂  - 10~5*f

świadceąca o istnienia takich warunków w trakcie jej wytapia-
nia lub odlewania, że pierwiastki Eiem r»adkich mogą E&ajdowac
się; w ciekłej stali w postaci roetworu w żelazie, a także roz-
ważania termochemlcEne ns basie układu: tlen - składniki sta-
li. Ponieważ prawidłowe wskasanie źródeł zanieczyssczeń sta-
ll, określenie, ilości sssnieczysBCBefi jak 1 mechanizmu tego pro-
cesu posiada ważne znaczenie dla technologii metalurglczsej —
proponuje się użycie do tego rodsaju badań poniżej opisanej
metody. •

Metoda .lednocgeBnago ta stosowanie kilku gnacgnlków

Polega ooa na jednocaesnym snekowaniu żużla wcględnie
stali dwoma lub trzema Bnacenikami ieotopowymi o różnych odpo-
wiednio dobranych własnościach fiBykochemicenych i jądrowych,
a następnie na pomiaree wssjemnego stosunku Ich stężeń w obyd-
wu fazach. W*priypadku flsycsnegc prsenikanla żużla do stall
stosunek stężeń BneoBników w żużlu 1 steli. powinien być jedna-
kowy 1 stały przei oały csas trwania procesu metalurgiosnego
1 po jego Eskońosenla* Ргву chemieвпуш sposobie preeohodsenie
składników żużla do stall stosunek ten będsie rćżny w żużlu
1 stall, в podsia2 znaoinlków międey żużel i stal będsie jsależ-
ny od stałych równowagi reakcji odpowiedsialnych «a to praeoho—



dzenie. Jeśli będą П1ш1 reakcje utlenienie - redukcji, to po-
dział dwóch różnych znaczników będzie zależny od stałych równo-
wagi reakcji tworzenia przez nie tlenków. Metodą tą wykonano
laboratoryjne badania układu iużel-stsl. Soboru znaczników
dokonuje się w zależności od celu prseprowadeanego doświadcze-
nia, огав warunków fizykochemicznych jakie panują w badanym
układzie. Na ogól mącznikami są tlenki Elem rzadkich, Sc,Cu,
HfO2 orai Ta20«,
Jeśli celem badań Jest określenie zachowanie się żużla naprowa-
dzanego na zwierciadło silnie miessanej stall (ap. w czasie
przykrywenie ciekłej stali we wlewnicy zasypkami żitólotwórczy-
ml) to można zastosować następującą metodę. Zasypkę żużlotwór-
czą dzieli się na dwie części, znakuje się każdą s nieb jedna-
kową ilością Innego trudnoredukowalnego znacznika, a następnie
niezbyt dokładnie miesza się obydwie o»es~oi. V tak otrzymanej
zasypce, w ulkroobszaracfa stosunek stężeń znaczników jest róż—
ny. Haprowadzając tak przygotowaną zasypkę na zwierciadło sta-
ll a następnie określając stosunek stężeń snacznlkdw w powsta-
27а żużlu 1 pobrenych próbkach stall, eazna otrzymać Informa-
cja o procesach zachod&ących między żużlem 1 stalą. Je411
w poszczególnych próbkach stall stosunek znaczników będzie się
znacznie różnił od siebie (podobnie jck w zasypce) to można
wnioskować o wciąganiu stałych cząstek zasypki żużlofcwdrczej
do stall w chwili jej naprowadzenia na zwierciadło stall.
W przypadku, gdy stosunek stężeń znaczników w próbkach stall
będzie stał; 1 równy, stosunkowi stężeń «neozników w •topionym
żużlu (00 można także wyliczyć znając masy dodawanych znecanl-
ków i masę znakowane j zasypki) to można sądzić* o emulgowaniu
ciekłego żużla w stall. Jeśli stosunek stężeń snaozników
w próbkach stell będzie jednakowy, ale różny od takiego stosun-
ku w ciekłym żużla, to świadczy to o przechodzeniu znaczników
do stall drogą reakcji chemicznych.

Modyfikacja tego sposobu, polegająoa na niejednorodnym
znakowaniu zasypki żużlotwóresej za pornooą niepromieniotwór-
czych 1*9^3 * CeO- została wykorzystana w badaniach labors-



toryjnyeh, N6 0,8 kg ciekłej, nieodtlenionej stali węglowej,
mieszanej zmiennym polem magnetycznym pieca indukcyjnego, na-
prowadzano Enakowaną zasypkę żuźlotwórczą. Po kilku minutach
wyłączano zasilanie pieca, a następnie - po skrzepnięciu - po-
brano próbki żużla przez odłupywanie fragmentów oras próbek
stali przez stoczenie kolejnych warstw bocznej powierzchni o-
trzymanego wlewka. Cer 1 lenten oznaczono w tych próbkach me-
todą neutronowej analizy aktywacyjnsj (wytop 1 w tahl. 1).
Z zamiesecżonych wyników można wnioskować, że cząstki zasypki
żużlotwórczej zostały wciągnięte do stali w momencie ich napro-
wadzania na zwierciadło stali. Ewentualna redukcja znaczników
i przejecie ich do stali w tej próbie nie wpłynęła w sposób
istotny na wynik badań. Wniosek ten pozwolił sa wykonanie
dalszych badań w tym układzie dla oceny masy wciąganego, drob-
no sproszkowanego żużla do stali. W tym przypadku podstawowym
warunkiem otrzymania prawidłowego wyniku jest jednorodne sna-
kowanie żużla jednym, względnie kilkoma znacznikami. Osiąga
się to przes uprzednie przetopienie żużle ze znacznikami.
Sposób wykonanie wytopu był taki asa jak w poprzednio opisa-
nej próbie (wytop 3 w tabl. 1). Z zamieszczonych danych można
było wyliczyć тезе żużla zanieczyszczającego stal. Wynosiła,
one 10~2 - 10~4#.

Sposób badania emulgowania ciekłego żużla w eta11 (np.
w czasie rafinacji stali ciekłymi żużlami syntetycznymi) jest
zbliżony do podanego poprzednio. Dla wyeliminowania błędu
pomiaru spowodowanego woiąganlem drobnych ssąstek stałego żuż-
le do stali, w momencie jego naprowadzania, wymaga on użycia
jednorodnle znakowanego, ciekłego żużla. Wydaje się, że ujed-
norodnienle żużla w csesie znakowania przebiega lepiej, gdy
znaczniki (a są nimi przeważnie trudnotopliwe tlenki) są doda-
wane do żużla po ioh uprzednim równoczesny» współatrąceniu na
łatwotopliwyoh tlenkach (np. Fe 20O. Taki sposób znakowania
dwoma znacznikami w każdym przypadku pozwoli na odróżnienie
procesu emulgowania żużla w stali od innych procesów zachodzą-
cych pomiędzy tymi fazami. Dodatkową korzyścią użycia kilku
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3ys. 1. Wsględna radioaktywnoćć' właściwa s t a l l 1
w funkcji ciasu od chwili matowania żużla
(•• ) ł 4 0 I a w s t a l l , ( о ) 175М81щ, w a t a 2 ±

140La w żużlu, 17Я-181Hf v żużlu.



snecssników jest możliwość korygowanie- przypadkowych, błędów ana-
litycznych, gdyż obliczanie, vfj-aikdw badań w poszczególnych,
próbkach stall wykonuje się n?- podstawie dwóch prawie niezależ-
nych огпэсвеп zawartości ensczaisów. Metodę tę wykorzystano
w laboratoryjnych badaniach wpływu odtlenianie na emulgowanie
się żużla w stali. Problem ten Jest interesujący z tego wBglę-
du, że intensyv.ua wymiana masy między fezami drogą reakcji
chemicznych - a taka zachodzi w czasie odtleniania stali - sil-
nie obniża napięcie powierzchniowe siędzyfasowe na granicy po-
między żużlem i stalą i znacznie ułatwia proces emulgowania.
Ciekły żużel znajdujący się na zwierciadle nieodtłenionej stali
znakowano przes wprowadzenie tlenku żelazowego, na którym u-
prsednio współstrącono Hf i La. 'Po ujednorcdnienia się
żużla, stal odtleniano га pomocą glinu lab żelazokrzemu.
W czasie wytopu pobierano kllkugramowe ргбЪЫ sis? i. przez za-
sysanie do-rurki kwarcowej, огав kilkumillgramowe próbki żużla
przes nemrażanle na oszlifowany pręt stalowy. Wyniki przykła-
dowo wybranej próby przedstawiono na rys. 1. Na rysunku «idać,
że stosunek stężeń znaczników w stali po jej odtlenijniu różni
się znacznie od takiego samego stcsunku n żużlu, '.'/skazuje to
ns zdecydowanie,, chemicjsny- charekter proo~sów aachodzących po-
między żużlem i stalą, orai brak emulgowania żużla w stali.

Gumują-^ omówiona wyżej metoda Jednoczesnego zastosowania

kilku znaczników pozwala na określenie sposobu zachodzenia pro-

cesów pomiędjsy żużlem i stslą, а ргвев to na interpretację wy-

ników badać znacznikowych.

Literat iiga

1. H. Kolaski, S. Siewierski, S. Wieczorek, Prace Instytutów
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Straszcgenle

W pracy niniejszej do pomiaru stopnia zaczernienia auto-
radiogramów użyto mikrodensytometru firmy Joyce Loebel. Zbu-
dowano przystawkę pozwsłającą na uzyskanie z analogowego sygna-
łu wyjściowego в fotometr;» sygnał cyfrowy, który rejestrowany
Jest następnie na taśmie perforowanej. Ponadto die rozszerze-
nia możliwości zastosowań autoradibgrafil zbudowano do fotome-
tru przystawkę ekwldensytometryczną.

Oba zbudowane układy pozwalają na zastosowanie techniki
cyfrowej do Interpretacji obszarów autoradlograficznych.»

-Stanaarj

i Bl&ckening measurements of autoradiograras were oarrled
out means of Joyoe Loebl microdensitometer. The analog value
of blackening record was ć ig l t i sed by means of analog-digital
converter as well aa reoord. density oontours by means of i s o -
deneity unit. Sraotical applications of those units were
described,be4e».^o.//Xv'. г

Резюме .

Для измерения почернения аагорадиогранов был применен фото-
метр Джойс-Лебд. Анадогова величина почернения была яре образова-
на на цифровый код и записана на перфоленте. Разработанэ устрой-
ство для завися изоденсит. В работе представлено практические
приложения этих устройств.



Podstawowymi czynnikami determinującymi postęp w auto-
rediografii, a szczególnie autorediogrefii ilościowej są:
jakość emulsji, właściwie dobrane i powtaraalne warunki ob-
róbki fotochemicznej autoradlogramów ores rozwój metod in-
terpretacji obrazu autoradicgraficsnego.

Produkoją emulsji stosowanych w autoradiografll zajmuje
się w świecie kilka wyspecjallsowenych firm i osiągnięto
w tej dziedzinie.wysoki poElom, tak że trudno jest oczekiwać
dalszego znacznego postępu. Podobnie jest 1 z obróbką foto-
chemiczną filmów. Opracowane receptury, jak i sposoby ekspo-
zycji, przy odpowiednim Ich przestrzeganiu, gwaranti'Ą właści-
wą jakość autoradiogramów. Możliwości rozszerzenia zastosowań
autoradiografii w głównej mieree sależą od rozwoju metod in-
terpretacji.

Postęp w tym zakresie można osiągnąć przes: doskonale-
nie t tchnik ponlaru zaczernienia na autoradiogramach, automa-
tyzację pomiarów (dla wyeliminowania czynnika sobiektyTmegc
1 skrócenia czasu pomiarów), wprowadzenie techniki cyfrowej
orae takich metod, jak ekwidensytografia.

-Punktem wyjścia do rozwijania metod interpretacji obrazu
autoraaiograflcBnego jest urządzenie zapewniające dokładny po-
miar zaczernienia. W Zekładzie Zastosowań Izotopów/" w Metalur-
gii 1 Technologii Metali rolę tę spełnia mikrodensytomntr fir-
my Joyce Loebel typ Mark III Cs pozwalający na pomiary stopnia
zaczernienia do 6 D z minimalną zdolnością rozdzielczą 0,002D.
Minimalne wymiary szczeliny pomiarowej 50 p> , rejestracja wy-
ników pomiarów ciągła w formie graficznej в możliwością stoso-
wania liniowych powiększeń do 200 x. Basując na wyżej opisa-
nym mikrodensytometrze, zbudowano szereg układów pozwalają-
cych na póZ lub w pełni automatyczną rejestrację wyników po-
miarów. Umożliwiło to dokonanie znacznego postępu w metodach
interpretacji 'obrazu' autoradlograficsnego i rozszerzenie zas-
tosowania autoradiografil do: określania stopnia jednorodnoś-
ci ohemioznej stopów, badania dyfuzji oraz badania rozmiesz-
czenia pierwiastków w struktur»» stopów.



Do oceny stopnia jednorodności chemicznej materiałów ko-
nieczne, jest -wykonanie dużej ilości pomiarów stopnie, ваczer-
nienia. Wymagana jest również przypadkowość wyboru miejsca
£ Ciągły charakter pracy mikrodensytometru eras graflozna

wyników czyniły ten proces bardzo pracochłonnym.
V tym celu zbudowano analogowo — cyfrowy.układ przetwarzania
sygnału wyjściowego z mikrodensytometru (rys* 1) [X3* Dkłed
ten sprzężony в mikrodensytomatrem poswilił uzyskiwać wartości
stopnia zaczernienia w formie cyfrowej, które są rejestrowane
bądć prey pomocy drukarki lub perforatora*

Buch stolika mikrodensytometru > próbką sterowany jest
generatorem impulsów przypadkowych opartym na źródl* emitują-
cym cząstki beta. W momencie serejestrowanla rozpadu przez
licznik, odpowiednio ukształtowany impuls wyzwala układ pomia-
rowy 1 w danym punkcie autoradiogramu zostaje zmierzona war-
tość stopnia zaczernienia. Uzyskuje się więc ciąg pomiarów
пв szeregu kierunkach fotometrowenia, wybranych według siatki
zapewniającej reprezentatywność pomiarów. Układ umożliwia
więc przypadkowy wybór miejsca pomiaru. Pozwoliło to na dwu-
dziestokrotne skrócenie czaso opracowywania wyaików z dużych
serii aatoradiograaów, przy zachowaniu dokładności pomiarów
0,2 -1,5%, w zależności od zakresa mierzonego stopnia zaczer-
nienia. Zbudowany układ oraz opraoowane kryteria doboru wlel-
koeei próby pomiarowej-1 jej liczebności w sslesnośol od rodza-
ju segregacji QQ pozwalają na s.ybką ocenę wpływu poszczegól-
nych parametrów procesu- technologicznego na jednorodność mate-
riałów.

Zbudowany układ pozwolił również- na zautomatyzowanie ko-
rekcji matematycznej profili dyfuzji przy stosow&aiu nisko
energetycznych emiterów beta* W tym prsypadkn trudność iloś-
ciowego określania d^fundującego pierwiastka w poszczególnych
miejscach próbki, polega na sumarycznym oddziaływaniu promie-
niowania z głębszych warstw próbki i fałszowaniu wyników po-
miaru. W oelu uzyskania rzeczywistego profilu dyfuzji należą-

ЦЦ.
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ło wyeliralBoweć" wpływ promieniowanie pochodzącego z głębszych
warstw próbki ne wynik pomiaru stopnie zaczernienia. . Dane
cyfrowe z mikrodensytometru rejestrowane były na taśmie perfo-
rowanej i w ten sposób wprowadzone do maszyny cyfrowej.
SBCsegółowy opis sposobu postępowanie opisano w literatures

DO-
W dalszym rozwinięciu do układu przetwarsanie analogowo- .

cyfrowego dobudowsno elementy sterowania pisaka ХУ (rys. 2)
oraz analisator amplitudy. W ten sposób zrealizowano przysta-
wkę ekwidensytometryczną. Przystawkę umożliwia rejestrowanie
z wybranych przez operatora fragmentów autorsdiogramu ekwiden*-
syt i i zohe l i i в rozdzielczością 0,002 D przy powiększeniu do
300 x (rys. 3 ) . Tego typu wykresy uzyskuje s i ę wprowadzając
dyskryminację amplitudy sygnału na wyjściu mikrodensytometru
(rys. * } . ZsB&aosone na rysunku poziomy: dolny (V^) i górny
(V ) można вш1вп1аб wisdłuź osi rzędnych. W przypadku gdy te
dwa poziomy zbliżają s ię do s ieb ie , ргву jbkiejś' sedsnej wer-
t o l c i rzędnej, na wykresie otrzymuje s i ę ekwidensytę (rys. За) .
Natomiast gdy pr»esuniemy T powyżej najwiekssej wartości
krzywej fotometrowania, usystamy Bapls l zohe l i i (rys, 3b) tzn.
rejestrację tych fragmentów krzywej fotometrowenia, które prze-
cinają V,„ Przystawka ekwideneytometrycsne pozwala również
uiysklwaó obrazy inwersyjn* (rys. 3 c ) . Otrzymywani "mapy «a-.
ozerninń" umożliwiają półilościową interpretację autoradiogra-
mów, co w,«naoznym stopniu ułatwia toadenie rozmiesscBenie pier-
wiastków w etruktur*e atopów. WybierBjao odpowiednie poziomy
dyskryminacji sa krzywej fotometrowania można rejestrować
względny stosunek powierapłmi poszczególnych fas w stopie, jak
również «mlany rosmleezo*enie ckreślonycu pierwiastków w faz ie .
Zastosowanie barwnej rejestracji ekwidensyt lub r6żnyoh symbo-̂
l i umożliwia BB jednym wykresie eapis szeregu ekwidensyt co
podwy^ssa osytelnośó obratu.
leohnika ta jast «zcsególnie przydatna przy badaniu procesów
kryutali iaojl, wymaotanlu frontów krystalizacji i t p .
Wyniki pomiarów uzyskane ргву pomocy wyńej wymienionej przy-
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Rysunek ЗЪ

Rysunelc Зо
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stawki ekwidensytometrycznej możne porównywać в podobnymi
"mapami Baczernień" otrzymsnymi metodami telewiayjną (Desitron;
1 fotochemiczną (Agfa contour Proffesionel). Zbudowany przes
nas układ Jest zdecydowanie dokładnie jssy i wszechstronniejszy,
lecą. wolniejszy. Gbecnie na podstawie wieloletnich umów między
NRD, CSSR, Węgrami i Polską prowadzone są badania porównawcze
wymienionych metod rejestracji ekwidensyt. ••

V/ oststnijn czasie przystąpiono do realizacji systemu zło-

żonego z mikrodensytometru i analizatora wielokanałowego.

Zastosowanie analizatora wielokanałowego umożliwia zbieranie

csnych a mikrodensytometru,wyświetlenie ich w forirl.e dyskret-

nej na ekranie oscyloskopu 1 aspisanie w formie cyfrowej na

taśmie perforowanej lub drukarce. Zasadniczą ealetą tego sys-

temu jest eastosowanie jako układu wejściowego w analizatorze

wielokanałowym bloku statystycznego. Blok ten umożliwi3*Tvy-

kredlenle histogramu amplitud odpowiadającycŁ różnym wartoś-

ciom stopnia Eaczercienia. Odpowiedni program poawala na wy-

odrębnienie SBumu z sygnału, możliwa jest również wstępna ob-

rdbk8 krzywej fotometrowania, Jak wydzielenie maksymalnych war-

tości, rejestracja na kilku poziomach dyskryminacji. Analiza-

tor wielokenałowy poznała całkować powierzchnię pod wydzielo-

nymi częściami kreywej fotometrowania.

Wyniki, wszystkich tych operacji mogą być wykreślone -w formie

analogowej lub zapisane na taśmie perforowanej do wielokrotnego

powielania lub z Przeznaczeniem do dalszej obróbki numerycznej.

Dalszy rozwój opracowanych aetod przewidaiany jest w kie-

runku poprawienia dokładności analizy krzywej fotometrowania

1 w pełni automatycznej procedury zbiersni8 danych (pomiaru

stopnia zaczernienia) w fornie dogodnej do dalszej obróbki nu-

merycznej.

Szcaegdlnie interesujące jest: eliminacje zakłóceń wystę--
pujących przy pomiarze stopnia zaczernienie, poprzea korekcję
matematyczną (transformacja Foiirler'a), ocena ilościowa znako-
wanego pierwlestka w przypadku jego niskiego stężenia orez dal-
see doskonalenie techniki ekwidensytografil.
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Streagceenie

Do badanie rozmieszczenia domieszek т» materiałach wyso-
kiej czystości wymagane są metody charakteryzujące się wysoką
czułością i rozdzielczością, oraz umożliwiające detekcję ta-
kich domieszek, które nie są wykrywane za -pomocą autoradio-
grafii klasycznej.

Problemy takie występują np. przy określaniu rozmiesz-
czenia boru w krzemie. Do rozwiązenia tego problemu zastoso-
wano autorediografię śladową, a ślady cząstek alfa z reakcji
Jądrowej B(n,o£)'li były rejestrowane na detektorach
śladów cząstek. W ten sposób badano rozmiessoaenie boru
w szkliwach borokrzemowych i w układach scalonych (MOS) dużej
skali integracji. :

Metodę zastosowano również do badanie rozmieszczenia
bizmutu w stopach podwójnyoh tego pierwiastka в miedzią,
cynkiem i cyną.

-Summry

Examination of uopaat-distribution In high purity mate-
rials requires methods which'exhibit high sensitivity чпс! good
resolution.- "-Ч

-This is the oase whan determining boron distribution in
silicon. Since this problem could not be solved by means of
classical autoradiography. The tracks of <?(,- particles from
the nuclear reaotion B(n,V) 14. were recorded by means
of Solid State Track Detectors. The distribution of Ъогоп
in silicon 'and in 11.0.S. «es examined.

- The methods was also used for examination of bismuth ..
distribution in Bl-Cu, Bi-Zn and Bl-Sn alloys. • T: , г



Для исследования распределения примесей в материалах высо-
кой чистоты требуются методы обладающие высокой чувствительнос-
тью и разрешающей способность», а также даюшиэ возможность де-
текции примесей, которые не обнаруживаются методом эмульсионной
авторадиографии и другими физическими методам:».

3 частности, такие методы требуются в исследованиях полу-
проводниковых материалов, например для определения распределе-
ния бора в кремнии*

Для этой цели применен метод безэмудьсиозной авторадиогра-
4-ии позволяющий фиксировать следы оС- частиц возникающих по
ядерной реакции ~&/nt</Li на пленках из органических полимеров.
"тим способом были получены картины распределения бора в бсро-
си.чикагных стеклах я интегральных схемах большой степени инте-
грации.

Представлены тозхе результаты исследования распределения
висмута в двойных сплава* с медью,цинком в оловом.

Проведено сравнение эмульсионного и беээмульсионкого мето-
дов и даны примеры интерпретации полученных картин распределе-
ния.
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Wstęp

Do badania rozmieszczenia domieszek w ciałach stałych,
stosuje się różne techniki autoradiograficzne, z zastosowa-
niem emulsji fotograficznych. Istnieją jednak pierwiastki
o dużym Enacseniu technicznym, które nie mogą być badane kla-
sycznymi technikami autoradlograflcEnymi, se wsględu na właś-
ciwości jądrowe izotopów promieniotwdrosych tych pierwiastków.
Takim pierwiastkiem jest bor.

Podesas naświetlania boru neutronami termicsnyinl sacho-
dEi reakcja jądrowa

10B(n,<JC)7Ll

w wyniku której emitowane są сeąstId. alfa.

H literaturze napotkano kilka prao poświęconych oznacza-
niu tą metodą rosmiesEOEenla boru w stalach С1~*Л огав boru
w krBemie

Stan Eagadnleala

Podstawy metody

Cząstka naładowana, poruszając się w materiale dielektry-
cznym takim jak mika, szkło, polimery organiczne powoduje na-
russenle struktury materiału wokół swego toru w promieniu
kilkudziesięciu i . Pierwsze doświadczenia, w wyniku których
zaobserwowano ślady csąstek naładowanych w ciałach stałych
Innych niż emulsje fotograficzne, wykonane były w końcu lat
50-tyoh £6, 73- Р.Э.Price, E.Ł.Fleischer i R.M.VValker OQ»
stulerdzlli, że poprzeć selektywne trawienie można ujawniać
1 powiększać ślady ciastek aż do rozmiarów obserwowalnych
w mikroskopie optycsnym 1 stworzyli nową klasę detektorów -
dielektryoEne detektory śladów cząstek.



Powstawanie śladów wytrawlelnych

W wyniku doświadoseń stwierdzono, że ślady wytrawialne
osąstek naładowanych powatawa-5 mogą w materiałaoh dlelektryce-
nyoh o oporności właściwej wlekącej ni* 2.000SŁ«om £93» Mate-
riały stosowane-na detektor? śladów oeąstek oharakteryBują
ale określoną wartością strat; energii klnetycinej na Jsinos-
tke drogi przebytej w tym ciel* |j, powyżej której możliwe
jest rejestrowanie ocąstek naładowanych.

W przypadku polimerów organlcsnyoh wokół toru ciąstki
naładowanej, w promieniu 10-50 1 następuje radlollsa polime-
ru. W wyniku Jej urywają elę łańcuchy polimeru, powstają
lżejsse, wsbudione osąsteoikl 1 wolne rodniki. Produkty ra-
diollsy pol?j»eru cechują olc «wlękaeoną reaktywnością chemicz-
ną 1 roepuaeoialnośolą, eą wiec odpowiedilalne «a tworsanie
się śladu wytrawlalnago»

Selektywne trawieni* śladów

Hoitwór trawiący dobierany Jest tak, aby możliwie' szybko
trawił cnlsicBony radlaoyjnle materiał wedłui toru osąstkl,
a JednooBeśnle Motllwia aało naruoiał materiał pierwotny.
Ważnymi parametrami prsy trawieniu detektorów śladów otąstek
są: atetenle roetworu trawląoego, temperatura, C«J»S trawie-
ni*. Ogólnym warunkiem konlecsnym dla powstania śladu jest
wito:

Siady obserwuj* się mikroskopami optyosnyml w świetle
prMOhodsąoya* Do illoiania śladów stosuje się oięsto mikro-
skopy projekcyjne orai aasady Interpretacji stosowane w meta-
lografii Ilościowej.

Ilościowa interpretacja autoredlogramów wymaga dalsxych
opraoowań. Do chwili obecnej brak Jest publikaoji na %яп te-
mat. W tym kierunku będą podejmowane dalsee prace.



Zastosowanie detektorów śladów OBastek do badania rosmlesBCEe-

nls boru w kreemle

Wobec małej ilości danych literaturowych, w Zakładaie
Zsstosowsu Izotopów w Metalurgii i Technologii Metali IBJ
wykonano wstępne prace nad doborem detektorów śladów cząstek,
warunków nspromienienis i trawienia, w celu opracowania meto-
dy osnaccsnia rozmieszczenia boru w krzemie. Do wstępnych
badań Wybrano detektory wymienione w tablicy 1«

Tablica 1

Symbol f o l i i

CA
CA
Ctf

Cellit-Ф
CA-80-15

HsBwa chemioBca

cctan oeluloey
ootan celulosy

. asotan oelulocy
octan celuloey
BBotan celulozy

Grubość
. Cmi

160
ao
30
30

100

Praygotowanie próbek.
1 trawienia

doboV warunków nspromienienia

Szkliwa Dorokrsemowe po usunięciu powierechnlowych sanie-
kontaktowano в detektorami śladów cząstek. Trsybli-

żonego obliczenia cBasunapromienieBia próbek o różnej koncen-
tracji borudokonano na.podstawie waoru:

gdisie: o > konoentraoja boru £pp3
ji -• strumieu neutronów termioBńycłitja/om»s3-

Ponieważ badsne próbki poslsdaly konoentraoję boru około
10 — 10 atm.B/ою po wykonaniu szeregu doiwiadoseń wybra—
ao do nspromienienia w reektoree warunki podane w tablioy 2.



Tablica 2 — Warunki na promienienie próbek aawierająoyoh oor

Strunien neutronów
termicznych

2,9 H O 5

3. x 1012

Strumień neutronów
epitermlcsnych

£n/em.sj

1,3 x 103

1,7 X 1 0 1 0

Свая
aktywacji

СштЗ

5 - 1 0
2 - 1 0

Zastosowane warunki trawienie eestawlono w tablicy 3.

Tablica 3 - Warunki trawienia detektorów śledów csąstek

Detektor

Cl-80-15

С Л - 1 6 0 •

Roztwór

X.

I I .

III

IV.

V.

10*

50*

30*

. 30*
+30*

+15g

5g

30*

trawiący

HaOH

KOH

NaOH

NaOH
KOH

NaOH
KOH

H,,C"

ИаОН

Temperatura
rogtworu

60
20

50

60

20
40
50

60

20
50
60

20
50

60

temperatura
pokojowa

20°C

Сваз
trewienia

10,20,30
120, 480

10,20,40,
60

20

50
15

10,20,40
60
15

50,120
5,10,30

15

20,40,60
5,10;20

15

5 h
24 fa
48 h
72 h

100 a

Optymalne
warunki

20°C
120 min

50-60°C
ok.20 mii

50-60 o C

ok.10 mii
lub 20°C
CS8S Ok.

50 min.

;>o°c
oko2o
70 h



Tablica 3 - (d.o.)

Defektor

Cellit-T

CN-3O

Rostwór trawiąoy

6,25n NBOH

3US KOH

Temperetura
roetworu

№.
50

20.

40

50

.Cias
trawienia

90

20,50,60,
90
5,10,15 '

Optymalne
warunki

20°C
ok. 1 a
40°C
ok, 5 min

Obserwecje mikroskopowe wykasśły, że po naprómienienlu
w reaktórse i wytrawieniu, fol ia Cellit-T posiada- dużo wad
w pos ted pęooeriy. Folia CK—30 jest mało odporna termicsnie
1 maohaniosnie, praca в fo l ią o gruboćci około 30 ftm wjmaga
dużej preoyajl. NeJlepsBya detektorem do-badania roamlesscae-
nia boru w ki:Bemie okaesła s ię fol ia к asotanu oeluloey CA-80-
-15 o grubości 100 jm, Poaostełe fo l ie wykaeywajy dużą i lość
wad, które p:raktyosnie unlemo&llwiają stosowanie Ich do tego
typu badań. Frsyk2*dowe autoradiogremy otrsymane na detekto-
rae Ci-eo-15 prsedstawioao na fotografiach 1-5. Warunki nepro-
mienlenia: .strumień neutronów termioKnyoh — około 10 n/om «e,
0И88 5-10 mia. Warunki trawieni*: 10$ roetwór NaОН, tempera-
tura pokojowa, osas 8 godEia.

Ceułoźó metody osnacsenla boru jest praktycmle nleogra-
nioBona, nalisina od strumienia neutronów i OEBSU napromienia-
nia. j.Hanśllk £iOl prsyjmuje, że można rejestrować jeden
£lad OBąatki na 1 » 2 detektora.

ZdolnodS road«ieloea metody determinowana jest в jednej
strony'ваslęgiem osąetld.,naładowanej w materiale detektora,
а в drugiej iSrednioą źladu OBĄatkl. Zasięg oaąstek alfa po-
ohodBąoyoh od boru w wlela materiałach ( ie laso , n ik ie l , mled£,
kream, polimery órganioan*)«awiera elę w stosunkowo wąskim
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Rys. 1. Autoradlcgrem
sskliwa ttorokrsemowego,
po«. X160. WldooBne
jest duże, pojedynoue
skupisko Ъога

y 2 . Autorediogram
salcliwa borokreemowego,
pow. x 160. Niejednorod-
noid występująca n posts-
oi pojedjnosych, sjmetrvca
nyoh aegregecji Ъоги

Rya. 3 . Autoradiogrem
sekllwe borokreemonego
o dużej Jednorodnoiol,
pow. x 160

Rye* 4. Autoradiogrem
sskliwa borokrsemowego,
na którym widoczny jest
breeg prdbki, pow. x 160



Rye. 5. Autoradiogram fragmentu
układu scalonego, średniej skali
Integracji, po*. x 64

Rys. 6. Zdjcole metalogreflozine
układu acelonego MOS o dużej
skali Integracji

Rye.- 7. Autoredlogram
płytki układu sosłone-
go HOS, prsedstawlone-
go aa fot. 6. po«. x 34t
detektor CA-80-15
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przedziale 1 wynosi od 2,0 - 4,5 ;ua С "O* średnice wytrawio-
nyoh śladów prey ustalonych doświadczalnie warunkech trawie-
nia wynosiły około 2 - 3 pm.

Rozdzielczość aetody sprawdzono badając prawidłowość*
odtworzęnia struktury maski układu scalonego KOS o dużej ska-
li integracji. Na fot. 6 przedstawiono zdjęcie metalograficz-
ne układu scalonego, a na fot. 7 autoradiogram tej samej mas-
ki. Na podstawie,tych. fotografii można stwierdzić prawidło-
wość struktury аэзк! próbnej я rozróżnlalnośclą około 10-20
pm. Przy małej gęstości śladów sa miarę zdolności rozdziel-
czej można przyjąć rozmiar wytrawionego śladu, czyli jak
stwierdzono w wykonanych badaniach 2 - 3 рш.

Prze prowadzone badanie miały ponadto wyjaśnić сву оor dy- *
funduje przez warstwę plrolltycznego SiOg. V tym oelu próbki
wytrawiono, jak to schematycznie pokazano na rys. 8* Z pr.óbek
wykonano autoradlogramy przedstawione na fot* 9.

Z zaalesECEonych autoradiogramów wynika, że ślady cząstek
alfa pochodzące od boru są widoczne na autóradlograml; odpowia-
dającym powierzchni początkowej (nie trawionej) i zanikają już
po strawieniu warstwy około 0,1 ум, Świadozy to o małej dyfu-
zji boru przez warstwę plrolitycznego SIO,»

Inne gggtoaowanla autoradlografll śladowej *

Dokonano sprswdsenia przydatności autoradiografii ślado-
wej do badania roBmieszcs-r-r.ia innych pierwiastków posiadają-
cych cC-psomieniotórcze izotopy- pod kątem badania struktury
stopów.. Badanie przeprowsdaono na stopach podwójnych Cu-Bi,
Zn-Bl, Sn-Bl £12, 133. . •

Przy określaniu rozmieszczenia bizmutu, w strukturze sto-
pów przeprowadzono również badania porównawcze różnych tech-
nik autoradlogj?aflcznych. Wykonanie tych badań było możliwe
ponieważ (3-promieniotwórcsy izotop Bi rozpada się do
2 1 0Po, który emituje cząstki alfa. Celea tych badań było wy-



Rys. 8 . PreekróJ popr«eoiny struktury MOS ав etapie
wytwarzania 12401 £г6й1м 1 dresu (dyfn»je boru),
ОЪеono66 boru okretflsno 11 p^asaoajsnaoh:

poosqtkowa
- - - - po idjęclu warstwy ok. 0,1 aa

po Bdjeoiu weretwy ok. 0 t 9 na
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Rya. 9. Autorr.dlogramy struktury MOS p.-eedstawionej

scheaatycanle na rys. 8, wykonane:.

a) i powierechni nie trewionej, po*. x 80

b) po strawieniu warstwy 0,1 urn, 'pow, x 80

e) po strawienia warstwy 0,9 um, pow. x 80



Rys, 10, Autoradiogrsm stopu
Cu-Bi wykonany, na filmie AF-3.
Zaczernienia pochodsą od cjsąs-
tek beta, emitowanych t 2 1 0 B i

Rys. 11. Aatoradiogram stopu
Cu-Bi wykonany na filmie
AF-3 -po schłodzeniu г 1 0 В 1 .
Zaceernienie p.ochodeą od
csąstak alfa emitowenych
ргмя 2 1 О Ро

Bys» \Z. Autoradiogrem stopu
Cu-Bl wykonany aa detektorae
śladów osąatek. Detektor CA
o grul>oJol 160 um, po*. x 64
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cesanie jakie informacje można usyskać stosując possczególne
techniki, a mianowicie autoradiografię klasycaną (fot. Ю
L АЛ) ora» śladową (fot. 12). Autoradiografia ślsdowa mnóż11-
rla ujawnienie wickssej ilości sscsegółów niż autoredlografia
clasyccna. :

Podsumowanie

Freeprowadzone badania rouniesscsenia boru w krzemie ров—
roliły na wytypowanie detektorów do rejestracji śladów, dobrs-
ila najkpreystniejaiyoh warunków naprouienlenla огвв trawie- ~
lia. Wysoka csołoćó aetody po«wala es osnaesenie boru w seero-
:lm в8kresie koncentracji, nieosiągalnym Innymi metodami.

Dobra Bdolnoić roEduielcsa autoradiografll śladowej czyni
с metodę prsydetną do badania говв1ев>свеп1а pierwiastków
stopach, ora» do badani* sjawiek towareyssących procesom

rvstelisacji (odtworsenle frouta krystalleacjl, określanie
egregneji ±tp.).
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BETEKTORY ŚLADOWE W ZASTOSOWANIU DO BADAŃ H02MIESZCZENIA

BOHU V STALI

?:'uc;.?ios; CF SOLID-STATE TRACK DETECTORS FOR AUTOHADICGHAPHY
OF bOHON IN ST3EL

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЕКОЗЫХ ДЕТЕКТОРОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ РАСПРЕДЕЛЕН?.'•'
БОРА В СТАЛИ

Н. Plrganek
instytut Metslurgil Żelaea, Gliwice



Stresacgenie

Omdwlono metodykę eutoradiograficanych badań rozmiesz-
czenie boru w stali, oraz wpływ warunków wykonywania badać •
ns powstający оЪгвв. Na podstawie wybranych przykładów po-
dano sposób interpretacji wyników i przydatność" metody dla'
metaloznawców.. Przedstawiono przykład możliwości równoczes-
nego zastosowania autoradiografii -emulsyjnej i bezemulsyjnej
do badań korelacji rozmieszczenie węgle i boru w stall.

The method of investigation of boron diBtriuution in

steel was described as well as the Influence of the condi-

tions in which the investigations ere carried out at the

resulting picture. On the base of the choosen examples the

way of interpreting the results was shown end the Importance

of the method for physical metallurgists was cleared out.

The possibility of the paralei <£*£ae of the emulsion and
nonemulsion autoradiography was described as an example,
in Investigation of the correlattejb of the boron and carbon

distribution ia steel. ( .I^/JIUCT)

Резюме

? Метод исследования бора в стали с помощь» реакции 3/иуоС/
Li .Оптимальные условия облучения проб и травления детекторов.
Способа интерпретации авторадиограмм и возможности применения
метода в металловедении. Примеры одновременного исследования
распределения углерода и бора методом эмульсионной и безэыуль-
сионной авторадиографии.
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Wstęp

O udziale boru w prsemianach fasowych stall i wpływie
na własności decyduje jego rozmlesEczenie 1 postać w jakiej
występuje w strukturze przy temperaturze przemiany i w warun-
kach eksploatacji. Badania wpływu stosowanych sabiegów prze-
róbki plastycznej i obróbki oieplnej na zachowanie się boru
są Istotnym elementem doboru optymalnej (dla danego gatunku
stali 1 jej konkretnego przeznaczenia) Ilości mikrododatku
i wyboru cajwłaćoiwasych parametrów obróbki.

Ze względu na śladową (kilka do kilkudziesięciu ppm)
zawartość boru.w stalach jedyną dostatecznie czułą metodą
bedenie jego rczmlesEceenia jest metoda autoradlografii za
pomocą reakcji jądrowej B(n,«Ł) II. Czułość i roBdaiel-
czość metody autoradiograflcEnej useleżniona jest w dużym
stopniu od rodeaju stosowanego detektora produktów reakcji
10B(nfót# )^I1| ale detektorów emulsyjnych (błon fotogrsfica-
nych.) dolną granicę cBułoicl metody stanowi «swartoić boru
risędot 100 ppm, natomiast dla be «emulsyjnych detektorów śla-
dowych - kilka ppm.

Wariant metody « «astosoweniem detektorów śladowych wyko-
reystano w Instytucie Metalurgii Że łasa w badaniach.wykonanych
w ramach opracowywania składów chemicznych 1 warunków obróbki
cieplnej nowych gatunków stall в mikrododatkiem boru p , 2Д.
W oparciu o wyniki cytowanych wyżej prac przedstawiono poniżej
niektóre sagadnienla swiązaue s techniką wykonywanie badań
rozmieszczenia boru w stali i Interpretacją wyników.

Metodyka badań

Autoradlograflciny obrea rosmieszcBenla boru powstaje пз
preylegajaoym do próbki detektome w wyniku rejestracji pro-
duktów reakoji jądrowej B(n*cC)'bI eachodeącej w caasle na-
promieniowania materiału w strumieniu neutronów termicznych»
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Jeśli detektorem tym jest odpowiednio dobrana folie organio»-
na, przejście cząstki °C lub jądra litu powoduje powstanie
w niej obszaru o zdefektowanej strukturze rosoiągająoego się
wzdłuż toru cząstki. Obszary te znacznie łatwiej ulegają
działaniu odczynników chemicznych ni& pozostałe miejsca detek-
torów, co umożliwia doprowadzenie śladów o początkowej średni-

С •

oy rzędu 50 A do rozmiarów widocznych pod mikroskopem optycz-
nym (1-2 firn). W badaniach rozmieszczenia boru stosuje s ię
najczęściej fo l ie в azotanu lub ootanu celulozy, rejestrujące
produkty reakcji ?B(n,<&) II в wydajnością 100S6. Mały sasięg
cząstek oC i jąder l i t u w żelazie (odpowiednio 2,4 ym 1 1,2 p>)
sprawia, że na f o l i i uzyskuje s ię praktyoenie obfes rozmieś»—
cEenie boru w warstwie powiersohnlowej.

Ilość cząstek rejestrowanych prees detektor wynosi:

A » N •©"•<{?• t (1)

gdeie: A - ilodó rejestrowanych оваЕ5;ек,(са ),
К - ilośó atomów isotopu 1 0B w analiBowanej warstwie,

(om"2),
6"- preekrrfj czynny izotopu В na reakcję jądrową

(n^C), (cm2), . • ' - . .
ф - strumień neutronów termlcsnych, (n/oa%),
t - czse napromieniowanie próbki, (s).

Dls uzyskania wymaganej czułości i rozdzielczości metody ilośó
śladów powstających na folii mieścić się musi w określonych
granicach. Doświadczalnie.ustalono £33 zależność stanowiącą
podstawę doboru warunków napromieniowania stopów żelaza z bo-
rem: . - •

gdeie: оъ г eewsrtośd boru w żelezie, (ppm),
ф - strumień neutronów termlcsnyoh, (в/сш -s),
t — ozas napromieniowanie, (s).



Przy tak przyjętych warunkach napromieniowania ilość śladów
powstających na folii powinna wynosić około lofycm2. wartość
ta- jednak byłaby prawdziwa tylko w przypadku snpełnie równo-
miernego rozmieszczenie boru w materiale i wówczas istniałaby
możliwość ilościowego oznaczenia zawartości boru w anallaowa-
nej warstwie. W rzeczywistości nierównomierne E reguły roz-
mieszczenie boru w stali powoduje nakładanie się na siebie
śladów cząstek docierających do detektora z miejsc o wyższej
zawartości boru i zróżnicowanie typu śladów w zależnośoi od
ilości 1 postaoi boru w danym mlkroobszarze, wielkości wydzie-
leń, ,a także ich położenie w stosunku do powierzchni próbki.

Badania własne

Ans Иве zależności: warunki obróbki cieplnej - mikrostruk-
tura materiału - typ śladów na foliach, stanowiła podstawę oce-
ny postaci boru w strukturze, w cytowanych we wstępie pracach,

W ramach bedań zastosowano po ras pierwszy niespotykaną
dotychczas w literaturze kombinację dwu metod autoradiograficB-
nych: autoredlograf&ę "klasyozną1* i autoredlograflę в wyko-
rsyste*iem detektorów śladowych, do określenia korelacji pomię-
dzy rozmieszczeniem węgla 1 boru w tych samych próbkach, [Xl*
Stel znakowano promieniotwórczym izotopem węgla 1*C, wykonywano
badania eutorediograflczne rozmieszczenia węgla (na błonach
AF3 i K-106), po czym te same próbki pokryte folią organiczną
napromieniowyweno w reaktorze dla uzyskania obrazu rozmieszcze-
nia boru. Wykonanie takich badań możliwe było w związku в nie-
wrażliwością detektorów bezemulsyjnyoh na promieniowanie p .

Punkt wyjścia dla interpretacji autoradiogramów boru we
wszystkich wykonanych pracach stanowiła ocena wpływu warunków
wykonywanie badań (tji doboru folii, warunków napromieniowania
próbek i sposobu trawienia folii) na typ obrazu i wyeliminowa-
nie tą drogą błędów w interpretacji wynikających ae zmiany tych
warunków. Jako materiału doświadczalnego użyto próbek stall



с sbZiżonej zawartości boru (20-50 ppm) ale różniącym się впе-
csnie skłsdcie chemicznym (niskostopowe stele konstrukcyjne,
austenityczne stale odporne ne korozję, stale szybkotnące)
poddanych różnorodnej obróbce cieplnej. Autoradiogremy wyko-
' nywsno ne foliiach z azotanu celulozy с grubości 30 рив lub oc-
tanu celulozy o grubości 150 jm. Próbki pokryte folią peko-
wanc po 10 SEtuk w pudełka ве szkle orgenicsnego, przekładając
je warstwami .-folii polietylenowej." Celem oszacowania gęstości
źleaów tie, « każdym opakowaniu umleseczano kilka luźnych
skrswków folii oraz w niektórych pokryte folię próbki s ble-
chy eluminiowej oraв spektralnie ceystego krsemu. Próbki ne-
promieniowywano w reaktorse jądrowym Е'ДЛ, w warunkach podanych
w tablicy 1.

Tablice 1
Warunki napromieniowania próbek w resktoree Jądrowym EWA

Kanał

37
52
54

Str. neutr. term.
п/оя *в

1 z 10 1 3

i" х 10 1 2

1 х 10 7

Свее пвргош.

?. ninuty.
2 minuty *
100 godzin

Bis oceny wpływu warunków napromieniowania i rodzaju sto-
sowanej folii ns powstający сЪгав stosowano następujące warian-
ty:

- napromieniowanie w jednym opakowaniu takich ssnych próbek,
pokrytych różnymi rodzajami folii,

- napromieniowanie takich samych próbek w różnych warunkach,
- napromieniowanie różnych próbek pokrytych takim samym ro-

dzajem folii w jednym opakowaniu.

Trawienie folii wykonywano w wodnych rottworach KaOH
i KOH przy różnych temperaturach 1 w różnych czasach. Sccse-



gólowy opla prób eawiwa praca £ i j . Ne podstawie prseprowe-
deonyoh badań stwierdzono, że dla typowej w produkowanych sto-
łach zawartości boru nleprzekracEaJąoeJ 50 ppm, można uzyskeć
powtarBBlne wyniki na obydwu roSsaJach fo l i i » pray stosowaniu
całego i wymienionego w tablicy 1 sakręsu warunków napromie-
niowania. Za optymalne warunki trawienia f o l i i UEsnano:

- f o i l s % azotanu celulozy:
30% wodny roztwór ЯаОН о temp. 2O°C, csas trawienia
60-90 minut,
30* wodny roetwór NaOH o temp. 40 + 5°C, czas trawienia
5-7 minut,

- fo l ia t octanu oelulony:
30* wodny roEtwor NaOH o temp. 50-60°C, CESS trawienia
10-1? minut.

Podane wyżej warunki wykonywania badau poewaleją na uzyskanie
rosdElelcKOĆcl obraeu recdu Z рю, minimalna średnica śladów
po wytrawieniu wyncei około 2 ffln, maksymalna cależy od wiel-
kości wydEieleń sawlerającyoh bor. Zmiany gęsto 'cl i wielkoś-
ci Pledów wląsały elf x reguły ве umianą roEmieszczenla boru
w rezultacie prseprowadeonej obróbki c ieplne! materiału.

Г

• Anslitę autoradiogrsmów wykonywano za pomocą mikroskopu
świetlnego w świetle preachodeącym, prey powlększen-iacb.
5O-500x, w Jasnym 1 ciemnym polu. W interpretacji wyników ba-
dań autorsdlogrśficznych eastosowsno następująoe metody:

- korelacja autoradiogrsmów z obraeem mikroskopowym nietre-
wionyoh 1 trawionych Bgładów,

- rentgenowska anallsa fsaows wyitsolowenych ae stali wy-
dBieleń i badania autorediograficzne preparatów przygo-
towanych в lBoletćw,

- badania mikrostruktury próbek во pomocą mikroskopu elek-
tronowego (repliki ekstrakcyjne i cienkie folie).

Ha podstawie tak przeprowadzonej апаИву огав Bnajomoścl ukła-
dów równowagi boru z podstawowymi składnikami stali, można było
preyjaxf sposób interpretacji wyników badań autoradlogrefioenych
nadający się do stosowania w badaniach różnych gatunków stali.



Rys. 18. Rys. 1Ъ.
Stal 0H18N9 (0,06#Cj 0,002*0). a) Autorodiogram. 1*C no błonie AF-3» Ъ) autoredlo-
greai В na f o l i i в aeotanu oeluloay. Obsaery o więkeaym Baotsernieniu na rys . 1a
i oiomne l inie na гув. ЛЬ repreieiitują roeraieaaoBenie pierwotnyoh węglikoborków
МоЛс, В), DieroBpueBOBonyoh ргву temperaturae praeayoanla - 1O5O°C.
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2a. 2b.

-о

Hys. га. Rys,
Stal 0H18N11 (0,OO35#B). Autoradiogrnmy В na folii в aaotanu oelulozy (fot. w oiemnym
polu), a) po praesyoeniu z temp. 1O5O°C, b) po praesyoenlu в temp. 1150°C. Pasma du-
żyoh śladów na ry?. 2a reprezentują pierwotne ncglikoliorki M23(C,B)g nierozpussoBone
ргву temp. 1O5O°C. Subtelne dlady tworeąoe вагузу grenio aicrn repreeentują ozęśó boru
roapusaceoną w aua-tenicie prsy temp. 1050°C i segregująoą na granioeob, siarn austenitu
w ozasie ohłoduenie od tej temperotury. Brck śledów paemowycb на rys. 2b ̂ skanuje,
że przj temp. H50°C cały Ъог говриагсвб się w austenicie, po oeym segreguje na jego
granicsob.. Subtelne ślady wewnątre Biarn reproi.entują segregeoyjne skupiska boru.
Na rys. 2b widao roerost ziarn austenitu spowodowany werostera tempsretury austenity-
aaoji.
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Eys. 3. Stal 0E18N11 (0,0O35^B). Mikrostruktura
próbki z ryś. 2a {mikroskop elektronowy,
cienka foUa). WyaBielenia M^tCjBjg.



Hys. 4« Stal 13 НШВА (0,004*B). Podłużny przekrój wal-
cowanej blachy. Autoradiogram na folii в azota-
BU celuloEy. Ciemne wydłużone ślady reprezentu-
ją pesne drobnych wtrąceń tlenkowych zawierają-
cych bor. Punktowe śisdy ив granicach eisrn -
represent uJą wydzielenia M2^(C,B)g powstałe w
ceasie chłodeeuie po walcowaniu*
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Kys. 5# Stal 15 HNMBA (0,005^B) hartowana w wodaie

z temp. 1200pC. Autoradiogram na folii z aso-

tanu oelulotsy. WidooEnj1 znaczny roerust ziarn

austenitu. Berdeo drobne źlady wewnątrz Błsrn

repreBentują segregacydne skupi&ka Ъоги, ślady

większe, wyraźniejsae- tlenkowe wtrąoecia nie-

metśliczne. Ha granloaoh Eiarin segregacja boru,

miejscami berdao drobne *ydsielenie. V.'zdłuż

granio Eisrn widopan: strefa bez boru. *
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3ys. 6. S t s l 15 HKKBA '(С|0С5ЙВ) wyzerBsue ргвев 16 ло-
dsin w atnosferse u t l en la jąoe j . Autoradisgran
na f o l i i E szotsnu oslulozy» БоГп t». wers'twie
tienlcd» on powierscani prćbki.; V/idocsca s t refę
odborowanie w pobliżu powierBOhni pyćbki»

— (У



Stwierdaono, że na podstawie eutoradiogramó* moare wnioskować"
m.in. с stopniu i trwałości pierwotnej segregacji boru, kine-
tyce wydzielenia ewiąeków boru i trwałości wydzieleń, położe-
niu obssarów o większej gęstości dyslokacji i in .
Ze wsgledu ив fakt, że bor stanowi swego rodzaju "dekorator"
obszarów o wyższej energii, eutorediografiosne badanie jego
roEmiosscsenia służyć mogą ponadto Co określanie wielkości
ziarn austenitu, badania rosrostu "Blern, bliźniakowania, po-
ligonisac j i i in . Kilka pr«y kład owy sh autc-»ać"iogremćw wybra-
nych в badań ~iustenitycsnych s ta l l odpornych na kcrozję i sta-
l i o podwyższonej wytreymałości eamiesscEono na rys. 1-6.

Przyjęty sposób interpretacji окява! s i ę bsrdso przydatny
w określeniu ud&iału boru w ргвеш1апеоЬ. basowych s t a l i przezna-
czonych do ulepszania cieplnego £2 j umotliwia j->o wekasanie
optymalnych (z punktu widaenia oddEiaiywanis boru) parametrów
obróbki cieplnej i wyciągnięcie wniosków ocmośnifc doboru r ł a ś -
ciwej i l o ś c i boru.
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IcrĆADPnc-przebieg krzepnięcia dwóch wlewków ве stall
35 o mesie 11 i 12 ton, odlanych do wlewnicy ośmiokątnej
tstery typ) i dwunestokątnej (nowy typ). Ze pomocą 1 1 O mAg
siadano przebieg frontu krzepnięcie wlewków w treeoh, ściśle
ustalonych odstępach Cr,esu (20, 60 1 120 minut) po napełnie-
niu wlewnicy. Określono narastanie naskórka wlewka w kierun-
ku poziomym i pionowym, w funkcji csasu. Obliczono współczyn-
niki krzepnięcia wlewków w kierunku poBiomym ores objętośó
ciekłej stall po 20, 60 1 120 minutach od ESkończenie odlewa-
nia .

In the present work the solidification process was compa-
red of two ingots of 35 type of steel having в mass of 11 and
12 tons and cast into en octagonal (old type) sod a dodecegonal
(new type) ingot-mould. Tb# progress of the solidification
front has been measured three times with Ag after e period
of 20. 60 and 120 min. from the completion of pouring opera-
tions. The growth of the solidified ingot skin In the hori-
zontal eud vertical direction has been determined In the
function of time. The coefficients of ł^^e solidification
lc the horizootel and vertical directxrjs and the volume of
molten steel have been calculated after 20, 60 and 120 min.
after the completion of casting. . ;. : .



Подбор ;.оркк ''злог-нипы. обеспечиваюпей наиболее виголвоч
ssa;:;:Hoe откогение горизонтального и вертикального затзерд-;кан>:.~
сл;:тка, требует определения вллнил её геометрических пзракет-
роь на ход процесса кристаллизации.3 рамках работы авторы со-
поставили ход затвердевания двух слитков стали ?>Ъ рагвесом"
Б ił и 12 тонк,с восьмиугольной /старого типа/ к двенгдцати-
уголько.1 /нового типа/ ],ормой поперечного сечения.Пользуясь
иг'отопоу А̂ "'31''' !'|Ксследов&ли ход ;ронта затвердевания слитков
по истечении 20,60 и 120 ;.:ин;-? - после наполнения изло-ницы.-
Определили рост корки слитка з вертикальном и горттзонтальноу
направлениях в функции времени. ?асчитани коэ; '.ипиекты эатвер-
зькия слитков в горизонтальном направлении и о<>ъ''м. :-:идкс:1 о?ч-
.1!: пс .1стече:.ии 2С,6С и 12С кинут от окончания рвг̂ '.'н:--̂ .



Wstęp

Oddziaływanie as proces krystalizacji «lewków kuźniczych
drogą doboru optymalnych parametrów geometrycznych wlewnic,
stanowi jedną z dróg prowadzących do wyeliminowanie wed wlew-
ków niekorzystnych z punktu widzenie uzysku materiału i jakoś-
ci gotowych wyrobów. Dobór kształtu wlewnicy, ESpewniajA.eego
najkorzystniejssy wzajemny stosunek' poeiomego 1 pionowego krze-
pnięcie wlewka, wymaga «przedniego określenie wpływa jej pere-
metrów geometrycznych na przebieg, prooesu krystallBacji.

Badania procesu krzepnięcia metodami radioizotopowymi,
przeprowadzone do chwili obecnej w wielu krajach, obejmowały
ssereg Ejswlsk towarzyszących, prooesowl odlewanie i krzepnięcie
stall. Zbadano m.in. ruch metalu w kadzi odlewniczej i wlew-
nicy, szybkość krEepnięcia metalu we wlewnicy w różnych warun-
kach, przebieg prooesu krzepnięcie wlewków odlewanych w sposób
ciągły 1 przetapianych w piecu elektrożuilowym, wpływ typu
wlewnicy na powstawanie segregacji Л i V orss stopień se-
gregacji szeregu składników stall £1 — jQ.

Badania przeprowadzone w wielu przypadkach równolegle me-
todą radioizotopową 1 jedną в Betod "klasycznych" (najczęściej
metodą wylewania), pozwoliły na określenie porównywalności wy-
ników uzyskiwanych różny cii metodami. Stwierdzono dobrą Bgod—
ność wyników w zakresie ргвет1еаве«еп1е się frontu krzepnię-
cia w kierunku poziomym 1 dość duże rozbieżności prey badaniu
szybkości krzepnięcie pionowego. Z regał; mniejssą głębokość
tezy ciekłej określa się metodą .radioizotopową, praj czym róż-
nice te są tym większe. Im w późniejszym stadium krzepnięcia
praeprowddBono eksperyment. Eófcnios ta wynika z fektu, że
znacznik proaieniotwórosy wprowadzony do ciekłego metalu ros-
przeetrzenia się dzięki konwekoyjnym ruchom metalu jedynie
w obszarze poaostsjąoyn w stanie całkowicie ciekłym, pososte-
wlając nlesnakowaną zarówno strefę metalu skrzepłego Jak
i strefę półpłynną. Ta ostatni* atoże jednak zostać częściowo



wylnna w CBESie opróżniania wlewka г ciekłego metalu.

IV stosunku do górnej granicy strefy półpłynnej określonej

as pomocą sondowania, granica ujawniona metodą radioizotopową

położone jest Bawsee nieco wyżej.

Możliwość ujawnienie metodą radioizotopową dokładnego

konturu frontu krzepnięcie poziomego w określonych odstępech

czasu pozwala ne określenie współczynnika krzepnięcie steli

* kierunku poziomym wg wsoru:

x - к TT
guzie: x - grubość naskórka,( cm),

к — współczynnik kreepniecie,(cm • min ' ),

t - czas krzepnięcia wlewka,(min).

..•?t5riał badań

bedsnie przeprowadzono na dwu wlewkach ге stali v. zrzuscu

3">. V.'lewki oclewaoo z góry po uprzednim próżniowym ougazowa-

niu stali. Parametry geometryeene badanych wlewków były nastę-

pujące: w""swek 11 t (ośmiokątny, starego typu): smukłość

Sa * 2,0, eoieżność Zb • 1,9̂ » wlewek 12 t (dwunastokątny,
nowego typu): smukłość Sm • 1,65, zbieżność Zb * 5,75ó.

Preebleg badań

Celem określenie zmicn przebiegu frontu krzepnięcia w cza-

sie żnacanik promieniotwórczy Ag wprowedzano do ciekłej

stali trzykrotnie: po upływie 20, 60 1 120 minut od momentu

napełnienia wlewnicy. Aktywność kolejnych porcji znacznika

wynosiła: 200, 200 1 100 mCi, ciężary zaś odpowiednio: 1,14 G,

1,14 G 1 0,57 G. Znscanik umiesscŁony w cienkich ampułkach

mieUElanych semocowanyoh na końou stalowego pręta, wprowadzono

poniżej aolnpj krawędEl nadsl.nki.

Ze skreepniętych wlewków wycinano fcarcse poprsecane i pod™
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i.uzne в których pov.iersoani wykonywano sutoraóiograray. Sche-
me* sposobu wycięcia terce Esmiesaccono DE rys. 1. Ze weglę-

. au ns duże powierzchnie tares, autoradiogramy wykoneno na po-
wierzchniach niesEllfowasych na błonach typu AF3. Z tych sa-
mych względów nie nakładeno błon autoradlograflcssych ла całe
powierzchnie tarce роргвеевпуса. Na podstawie eutoradiof-s-
mów wykonano pomiary grubości neskórka atrsepłego po upływie
określonego ceasu, które wykoreyst^no do obliccenla współccya-
nike krzepnięcie wlewka w kierunku pociomy*, obliccenl» obję-
tości fezy ciekłej, oras wykrsślcals przabisga frostu krzep»
:alęcie«

Wyniki badań

PrEykłedoTio wybrane autoradiegramy ргвеkrojów podłużnych
1 poprzecznych semieszcuono na rys. 2 - V.

№ fotografiach miejsca nlessoiesmlone reprezentują DB-
skórek skrzepły do momentu wprowadeenlo pierwszej porcji sascz-
niks tj. w ciągu pierwszych dwudtiestu minut od nepełnienia
wlewnicy.

Strefy o wersstającym saccernlcniu odpowledeją obsecrem
stali ciekłej w chwili wprowed&asla snacEnlke. Ne rys. 5 1 6
uwldocralono schematy ргвеbiegu fronton krzepnięcie obydwu
wlewków sporeądsone ns podstawie autorsdiogremów. V,'ykresy
ilur-trująoe przyrost skrsepłego ne skórka wlewka w tierunku
pionowym i poElomym, w funkcji oeaeu podano De rvs. 7.

W tablicy 1 BsmiesBceono wartości grubości naskórka
w różnych odległościach od głowy wlewka, wertości współczyn-
nikB krzepnięcia, oras objętość fały ciekłej w chwili wprows-
deenle isnaoenilai. Zajnieseocone wartości odnoś«ą się Jedynie
do obsearu korpusu wlewka*

nie prawidłowej interpretacji «amieasetonych autoradl -
gramów lstotae jest wyjaśnienie sposobu «schowanie się впьев-
nika Ag po wprowadeeniu go do ciekłej stall. Re podetanle
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S-.v.-jvs

Eys. 1. Schemat wycinania tares
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Hys. 2. Autopadiogram podłużnego preekroju
wlewks starego typu
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Rys. 3 . Autorediogrem poptseocnego prze-
kroju wlewka eterego typu,
T«rcB8 nr 2, odległość od stopy
1060 шш

Rys. 4. Autorediogram poprsseoBnego ргвв-
kroju wlewka nowego typu.
Твгова Щ- 2, odległoid od stopy
1020 mm
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Rya. 5. Preebieg frontu kreepnięoie we
wlewku starego typu po:
1-20 min., 2-6C min., 3-120 min.

Rys. 6. Przebieg frontu kreepnlęole
we wlewku nowego typu po:
1-20 min., 2-60 min., 3-120 min.
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Tablloa -1
Grubośd naskórka, współczynnik kraepnięola i objętość fassy oiekiej badanych, wlewków

Wlewek

Л', t
typ ete-
ry

12 t
typ nowy

PraektóJ
rlewka
(# wyao-
kośoi
korpusu)

10
30
10
эо
10
30

10
30
10
30
10
30

Свае
kr«sep-
nięola
t(mln)

20
20
40
40
60
60

20
20
40
40
60
60

osaeu, dla
którego o-
blioBono
овав кгве-
pnłęola» t

0 - 2 0
0 - 2 0

20 - 60
20 - 60

0 - 6 0
0 - 6 0

0 - ?.O
0 - 2 0

2 0 - 6 0
2 0 - 6 0
0 - 6 0
0 - 6 0

urubośó
naskórka

x(cm)

WspdZ-
oeynnlk '
kraepnię-
oia

3,13
3,13
0,55
0,55
2,26
2,26

3,36
3,36
1,58
1,56
3,23
3,23

nas
krвер-
nlęola
(min)

20
60
120

20
60
120

Objętosló
fasy oiekłej
(* objętości
korpusu)

24,6
8,7
0,5

38,6
28,6
3,2



uzyskanych obrazów sądzić" można, że po stopieniu anacznik
ten, ze wsględu sa duży ciężar wZeściwy, przemieszcza się
w kierunku stopy wlewka. V czasie przemieszczenia znacznik
rozpuszczę 6lę i dzięki konwekcyjnym ruchojn metalu znakuje
całą fazę ciekłą. Kle rozpuszczona csęćć znacznika wnika
w strefę półpłynną, gdzie dalsze jej rozprzestrzenianie za-
aaodsić może tylko drogą dyfuzji. Na taki mechanizm «skazują
miejsca o duży» atężeniu znacznika zlokalizowane poniżej złoża
fasy ciekłej.

Wydaje się, że ilość cnacznika jaka dociera do strefy pół-
płynnej salsżne jest w dużym stopniu od miejsc? «prowadzenia
znacznika w stosunku do osi w?.«wks. Wprowadzenie znacznika
w osi wlewka gdzie ruch odbywa się w kierunku od stopy ku gło-
wie wlewka sprzyje lepszemn rozprzestrzenianiu się znacznika
w strefie ciekłej.

Wprowadzenie cnscsnike w pobliżu frontu krzepnięcia prze-
biegającego wzdłuż ścian bocznycb. może spowodować miejscowy
wzrost koncentracji znacznika ne froncie krystalizacji* względ-
nie jego przedostanie się do strefy półpłynnej aa pobocznicy
stoaka fazy ciekłej.

Sumując, należy podkreślić, że lokalne skupiska znacznika
w pobliżu stożka fezy ciekłej są najprawdopodobniej, wynikiem
sposobu rozpuszczania się znacznika w ciekłej stall, a nie jego
segregacji w cz&sle krzepnięcia*

Csęźć znacznika, która po wprowadzeniu do stali rozprzes-
trzeniła się w całej objętości strefy ciekłej, w czasie krzep-
nięcia zachOTruje się jak naturalny składnik stali, segregując
zgodnie t własnościami układu. Fakt ten pozwala na uwidocznie-
nie struktury pierwotnej wlewka огая оЪг-аяк segregacji A 1 V.
V przypBdku użycia znacznika 1 1 Ag w- obszaraoh międBydendryty-
csnycn oraz w obszarach segregacji A i V występuje większe
stężenie «naoznika.
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'•'.'nioski '

. 1- Sraisna parametrów geometrycznych (zmniejszenie smuk-
łości i zwiększenie z -ieżnoścl) wpłynęła we wlewku nowego typu
DS zmniejszenie średniej szybkości narastania naskórka w kie-
runku poziomym. w kierunku pionowym s&ybkośd narastania na-
skórka obydwu wlewków jest zbliżona.

2. Zmiana parametrów geometrycznych wpłynęła na rozsunie-
cie we wlewku nowego typu linii segregeojl Л .

3. Narastanie naskórka na przekrojach poprzecsaych obyd-
wu wlewków jest bardzo równomierne. Frzy grubości naskórka
rs^óu kilkunastu cm kontur fazy ciekłej odwzorowuje dokiednle
geometryczny ksstałt poprzecznego przekroju wlewnicy.

4. Narastanie naskórka w kierunku pionowym w drodze osia-
dania kryształów rozpoczyna się we wlewkach obydwu typów prsed
upływem 20 minut po zakończeniu odlewania.

5. Geometryczny kszteit frontu kreepnięcla wlewke stsrego
i nowego typu jest bcrdzo .zbliżony. W obszarze krzepsięcle
pozioiaego zarys frontu krzepnięcia przebiege równolegle do
ścian bocznych wlewka, poniżej — w strefie osiadanie kryszta-
łów przyjmuje kształt stożka.

6. Po dvru godzinach od zakończenia odlewenia objętość
ciekłej strefy wynosi w obydwu przypadkach poniżej 5% całko-
witej objętości korpusu wlewka.
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