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Streszczenie
Do analizy chemicznej materiałów węglowych zawierających węglik krzemu mają zastosowanie metody opisane w normie PN-EN
ISO 21068: 2010 „Analiza chemiczna surowców i wyrobów ogniotrwałych zawierających węglik krzemu”, części 1 – 3. Obejmuje ona
swoim zakresem analizę zarówno produktów, jak i surowców ogniotrwałych formowanych i nieformowanych, zawierających w swoim
składzie węgiel i/lub węglik krzemu. Norma obejmuje cały zakres materiałów od czystego węglika krzemu do materiałów tlenkowych
z niską jego zawartością. Przedstawiono w niej między innymi różne metody oznaczania zawartości węgla całkowitego i wolnego oraz
wyznaczania zawartości węglika krzemu. W pracy oznaczano stratę prażenia (ΔP) i węgiel całkowity (C total) w próbkach suchych i po
prażeniu. Na ich podstawie obliczano zawartość węgla wolnego (C free) oraz węglika krzemu (SiC). Analizie poddano materiały zawierające znaczne ilości węgla wolnego (> 50%) w postaci grafitu i węgla amorficznego. Analizowano próbki komercyjnie dostępnych
wyrobów węglowych zawierających węglik krzemu oraz wzorcowe próbki przygotowane z materiałów o znanym składzie. Porównano
wyniki uzyskane różnymi metodami dopuszczanymi przez normę. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych metod analitycznych
oraz wskazano potencjalne źródła błędów uzyskiwanych wyników.
Słowa kluczowe: analiza chemiczna, SiC, materiały węglowe, węgiel wolny, węgiel całkowity

CHEMICAL ANALYSIS OF CARBON PRODUCTS CONTAINING SILICON CARBIDE:
DETERMINATION OF TOTAL CARBON, FREE CARBON AND SILICON CARBIDE
The methods described in PN-EN ISO 21068: 2010 “Chemical analysis of raw materials and refractories containing silicon carbide”,
Part 1 - 3, apply to the chemical analysis of carbon materials containing silicon carbide. It covers the scope of analysis of both refractory products (shaped and non-shaped) and raw materials containing carbon and/or silicon carbide in their composition. The standard
covers the whole range of materials from pure silicon carbide to oxide materials with low silicon carbide content. It presents various
methods of determining the total and free carbon content and determination of the content of silicon carbide. The presented work included determination of the loss of ignition (ΔP) and the total carbon (Ctotal) in dry and calcined samples. Based on the results of that
determination, the contents of free carbon (C free) and silicon carbide (SiC) were calculated. Materials containing significant amounts of
free carbon (> 50%) in the form of graphite and amorphous carbon were analyzed. Samples of commercially available carbon products
containing silicon carbide and reference samples prepared from materials of the known composition were analyzed. The results were
compared that obtained by various analytical methods allowed by the standard. The advantages and disadvantages of the methods
were presented and potential sources of errors were reported.
Keywords: Chemical analysis, SiC, Carbon materials, Free carbon, Total carbon

1. Wstęp
Do analizy chemicznej materiałów węglowych zawierających węglik krzemu mają zastosowanie metody opisane
w trzech częściach normy PN-EN ISO 21068: 2010 „Analiza
chemiczna surowców i wyrobów ogniotrwałych zawierających węglik krzemu” [1–3]. Obejmuje ona swoim zakresem
analizę zarówno produktów, jak i surowców ogniotrwałych
formowanych i nieformowanych, zawierających w swoim składzie węgiel i/lub węglik krzemu. Norma obejmuje cały zakres
materiałów od czystego węglika krzemu do materiałów tlen-

ISSN 1505-1269

kowych z niską jego zawartością. Jak zaznaczono we wprowadzeniu do normy PN-EN ISO 21068: 2010, przedstawiono
w niej metody analizy pozwalające rozróżnić stan związania
węgla, jak węgiel całkowity (Ctotal) i węgiel wolny (Cfree), a także
obliczyć na tej podstawie zawartość węglika krzemu. Norma
proponuje wykaz metod analitycznych w zależności od składu
badanego materiału, ale to na użytkownika nakłada obowiązek wykazania właściwego doboru metody w zależności od
badanego materiału i wymagań analitycznych.
Analiza składu chemicznego materiałów złożonych typu
C/SiC jest trudna z uwagi na kilka aspektów: wysoką ognio-
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trwałość SiC, mieszany skład chemiczny (występowanie
obok siebie form pierwiastków na różnych stopniach utlenienia) oraz dużą niejednorodność tych materiałów. W literaturze opisane są różne metody analizy składu chemicznego materiałów zawierających SiC [4–9].
W niniejszej pracy skupiono się na oznaczaniu parametrów takich jak:
– strata prażenia (ΔP) – zmiana masy próbki podczas
jej ogrzewania do stałej masy,
– węgiel całkowity (Ctotal) – suma węgla zawartego
w związkach organicznych i nieorganicznych łącznie z węglem pierwiastkowym i węglem związanym w SiC,
– węgiel wolny (Cfree) – węgiel pierwiastkowy w postaci
grafitu, węgla bezpostaciowego i węgiel organiczny
– oraz wyliczeniu na ich podstawie zawartości węglika
krzemu (SiC) w badanej próbce.
Oznaczanie wyżej wymienionych wielkości opisane jest
w części 2 normy PN-EN ISO 21068 [2]. Porównano wyniki uzyskane różnymi metodami dopuszczanymi przez normę. Przed-

stawiono zalety i wady poszczególnych metod analitycznych oraz
wskazano potencjalne źródła błędów uzyskiwanych wyników.

2. Część doświadczalna
2.1. Materiały użyte do badań
W celu wykonania oznaczania, które obejmowało określenie straty prażenia, zawartości węgla całkowitego i wolnego, a następnie wyliczenie na podstawie tych pomiarów
zawartości SiC, wykorzystano próbki dwóch komercyjnie
dostępnych materiałów grafitowych zawierających SiC (materiał A i materiał B).
Przygotowano również próbki wzorcowe o znanych zawartościach oznaczanych analitów. Do ich przygotowania
użyto dwóch odmian węgla pierwiastkowego: grafitu płatkowego MG 192 (G) i węgla drzewnego firmy Merck (W),
dla których oznaczono skład chemiczny (Tabela 1) oraz
jakościowy skład fazowy (Tabela 2).

Tabela 1. Skład chemiczny oraz rozmiar ziarna grafitu MG 192 oraz węgla drzewnego użytych do przygotowania próbek wzorcowych.
Table 1. Chemical composition and grain size of graphite MG 192 and charcoal used for the preparation of reference samples.
Badana cecha

Grafit MG 192 (G)

Węgiel drzewny (W)

Strata prażenia w 1025 °C

93,55 ± 0,47

98,24 ± 0,49

C [%]

93,22 ± 2,55

84,24 ± 0,47

SiO2 [%]

3,23 ± 0,32

0,39 ± 0,20

Al2O3 [%]

0,94 ± 0,47

0,05 ± 0,03

Fe2O3 [%]

0,94 ± 0,47

0,05 ± 0,03

CaO [%]

0,39 ± 0,20

0,88 ± 0,44

MgO [%]

0,65 ± 0,33

0,19 ± 0,10

K 2O [%]

0,16 ± 0,08

0,06 ± 0,03

Na2O [%]

0,06 ± 0,03

0,01 ± 0,01

TiO2 [%]

0,06 ± 0,03

< 0,01

MnO [%]

< 0,01

0,06 ± 0,03

P2O5 [%]

< 0,01

0,08 ± 0,04

Rozmiar ziarna [mm]

< 0,15

< 0,15

Tabela 2. Jakościowy skład fazowy materiałów użytych do badań.
Table 2. Qualitative phase composition of the materials used for the study.
Materiał

Jakościowy skład fazowy

Grafit MG 192

grafit, klinochlor, muskowit, saponit

Węgiel drzewny

amorficzny węgiel z wbudowanymi grupami funkcyjnymi lub składnikami), kalcyt

Surowiec SiC

węglik krzemu, krystobalit, grafit, krzem, dwukrzemek żelaza

JCRM R024

węglik krzemu

Materiał A

grafit, węglik krzemu, korund, mulit, krystobalit, krzem

Materiał B

grafit, węglik krzemu, korund, mulit

Tabela 3. Zawartości Ctotal, Cfree i SiC w materiałach użytych do przygotowania próbek wzorcowych.
Table 3. Contents of Ctotal, Cfree and SiC in the materials used to prepare the reference samples.
Analit

Surowiec SiC

JCRM R024

Ctotal [%]

29,58 ± 0,27

29,85 ± 0,21

Cfree [%]

0,22 ± 0,06

0,423 ± 0,03

SiC* [%]

98,01 ± 2,77

98,24 ± 2,12

*) Zawartość SiC obliczono jako 3,3383∙(Ctotal – Cfree).
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Stratę prażenia grafitu MG 192 oraz węgla drzewnego,
oznaczano poprzez wypalanie 1 g próbki w piecu elektrycznym w temperaturze 1025 °C do stałej masy. Wartości podane w Tabeli 1 są średnią z siedmiu równoległych
oznaczeń. Zawartość składników tlenkowych w popiele po
prażeniu materiałów węglowych oznaczono metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF), przy użyciu spektrometru
MagiX PW2424 firmy PANalytical, na próbce topionej. Podane w Tabeli 1 wartości są średnią z dwóch równoległych
powtórzeń po przeliczeniu na zawartość w próbce suchej,
natomiast wartości ± to całkowite niepewności rozszerzone
na poziomie ufności 95%.

Określono zawartość węgla w próbkach grafitu oraz
węgla drzewnego, wykonując pomiary na trzech różnych
analizatorach firmy Leco: RC 612 (z piecem oporowym),
SC 144 DR (z piecem oporowym), CS 400 HF (z piecem
indukcyjnym). Wykonywano po pięć równoległych oznaczeń na każdym z analizatorów. Podane w Tabeli 1 wartości stanowią średnią z wyników uzyskanych na trzech
aparatach.
Rozmiar ziarna dla obu materiałów to wartości podane
przez producenta.
Skład chemiczny oraz rozmiar ziarna grafitu MG 192
i węgla drzewnego przedstawiono w Tabeli 1.

a)

b)
Rys. 1. Obrazy SEM: a) surowca SiC, b) certyfikowanego materiału odniesienia JCRM R024, otrzymane przy powiększeniach 2000×
i 10000×, detektor SE.
Fig. 1. SEM images: a) SiC raw material, b) certified reference material JCRM R024, obtained at magnifications of 2000× and 10000×,
SE detector.
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Do przygotowania próbek wzorcowych użyto dwóch materiałów zawierających SiC: komercyjnie dostępnego surowca węglika krzemu o deklarowanej zawartości > 97%
SiC oraz certyfikowanego materiału odniesienia JCRM
R024 (The Ceramic Society of Japan). Surowiec SiC został przygotowany zgodnie z PN-EN ISO 21068–1:2010
[1]. Materiał ten był w 2016 roku przedmiotem badań międzylaboratoryjnych organizowanych przez Laboratorium
Badań Materiałów Ogniotrwałych, działające w Oddziale
Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i Materiałów
Budowlanych, i na podstawie wyników tych badań wyznaczono zawartości Ctotal, Cfree i SiC w materiale. Zawartości
tych analitów w obu materiałach przedstawiono w Tabeli
3. Dla surowca SiC wartości podane po znaku ± stanowią
całkowite niepewności rozszerzone (dla przedziału ufności
95%) wyznaczone w oparciu o dane z badania międzylaboratoryjnego, natomiast dla materiału certyfikowanego
wykorzystano wartości z certyfikatu.
Przy użyciu mikroskopu skaningowego Mira 3 LUM firmy
Tescan, z wykorzystaniem detektora elektronów wtórnych
SE wykonano zdjęcia proszkowych próbek obu materiałów
SiC, przy powiększeniach 2000× i 10000×. Uzyskane obrazy SEM przedstawia Rys. 1.
Jakościowy skład fazowy grafitu MG 192, węgla drzewnego, surowca SiC, certyfikowanego materiału odniesienia JCRM R024 oraz obu próbek komercyjnych materiałów A i B przeprowadzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej
z użyciem dyfraktometru X’Pert PRO MPD firmy PANalytical wyposażonego w detektor X’Celerator oraz monochromator grafitowy i lampę z anodą Cu. Uzyskane wyniki
przedstawiono w Tabeli 2.
Ze scharakteryzowanych powyżej materiałów węglowych
oraz materiałów zawierających SiC przygotowano próbki

wzorcowe o dziewięciu różnych składach, które przedstawiono w Tabeli 4.

2.2. Metodyka badań i uzyskane wyniki
2.2.1. Analiza termiczna DTA-TG/EGA
Równoczesne badanie termograwimetryczne (TG)
i różnicowa analiza termiczna DTA sprzężone z analizą
wydzielonych gazów (EGA) zostały wykonane przy użyciu
analizatora termicznego STA 409 PC firmy Netzsch sprzężonego z kwadrupolowym spektrometrem masowym QMS
403 C Aëolos. Badania te wykonano w przypadku próbek
grafitu MG 192, węgla drzewnego oraz ich mieszaniny, jak
również w przypadku próbek komercyjnych materiałów
A i B. W przypadku próbek materiałów SiC (surowiec SiC
i JCRM R024) oraz ich mieszanin z grafitem MG 192 i węglem drzewnym wykonano analizę termograwimetrycznyczą (TG). W celu wykonania analizy termicznej około 20
mg próbki ogrzewano w tyglu z tlenku glinu od temperatury
40 °C do 1450 °C z szybkością 20 °C/min w przepływie powietrza 30 ml/min.
Na Rys. 2 przedstawiono wyniki analizy termicznej próbek czystego grafitu MG 192, czystego węgla drzewnego
i mieszaniny zawierającej 50% grafitu MG 192 i 50% węgla
drzewnego. Rys. 2a przedstawia krzywe termograwimetryczne TG obrazujące zmiany masy wraz z temperaturą.
Rys. 2b krzywe DTG (pochodne TG), obrazujące szybkość
reakcji zachodzących podczas ogrzewania próbek. Na
Rys. 2c przedstawiono krzywe DTA pokazujące jakie efekty cieplne towarzyszą procesom zachodzącym w próbkach
podczas ich ogrzewania, a Rys. 2d pokazuje widma masowe gazów wydzielonych z próbek w trakcie ich ogrzewania.

Tabela 4. Zawartości węgla całkowitego (Ctotal), węgla wolnego (Cfree), węgla związanego w SiC (C SiC) w próbkach wzorcowych. W nawiasach podano zawartości węgla wolnego po odjęciu węgla związanego w CaCO 3 zawartego w węglu drzewnym.
Table 4. Contents of total carbon (Ctotal), free carbon (Cfree), and carbon bound within SiC (C SiC) for reference samples. In parentheses,
the content of free carbon is given after subtraction the carbon content bounded by CaCO 3 enclosed within charcoal.

Oznaczenie próby
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Oczekiwana zawartość analitu
[%]

Skład surowcowy
Ctotal

Cfree

C SiC

SiC

SiC+50% G

50% surowiec SiC + 50% grafit
MG 192

61,40

46,72

14,68

49,01

SiC+50% W

50% surowiec SiC + 50% węgiel
drzewny

56,91

42,23
(42,14)

14,68

49,01

SiC+25% G+25% W

50% surowiec SiC + 25% grafit
MG 192 + 25% węgiel drzewny

59,16

44,48
(44,43)

14,68

49,01

SiC+90% G

10% surowiec SiC + 90% grafit
MG 192

86,86

83,92

2,94

9,80

SiC+90% W

10% surowiec SiC + 90% węgiel
drzewny

78,77

75,84
(75,67)

2,94

9,80

SiC+45% G+45% W

10% surowiec SiC + 45% grafit
MG 192 + 45% węgiel drzewny

82,82

79,88
(79,79)

2,94

9,80

R024+90% G

10% JCRM R024 +
90% grafit MG 192

86,88

83,94

2,94

9,82

R024+90% W

10% JCRM R024 +
90% węgiel drzewny

78,80

75,86
(75,69)

2,94

9,82

R024+45% G+45% W

10% JCRM R024 +
45% grafit MG 192 + 45% węgiel
drzewny

82,82

79,90
(79,81)

2,94

9,82
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Na Rys. 3a i 3b przedstawiono wyniki analizy termograwimetrycznej surowca SiC oraz certyfikowanego materiału
odniesienia JCRM R024.
Na Rys. 4a i 4b przedstawiono wyniki analizy termograwimetrycznej próbek SiC + 50% G, SiC + 50% W,
SiC + 25% G + 25% W.

Na Rys. 5a i 5b przedstawiono wyniki analizy termograwimetrycznej próbek SiC + 90% G, SiC + 90% W i SiC + 45%
G + 45% W.
Na Rys. 6a i 6b przedstawiono wyniki analizy termograwimetrycznej próbek R024 + 90% G,
R024 + 90% W i R024 + 45% G + 45% W.

a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Wyniki analizy termicznej próbek grafitu MG 192, węgla drzewnego oraz mieszaniny (50% / 50%) grafit MG 192 / węgiel drzewny:
a) krzywe TG, b) krzywe DTG, c) krzywe różnicowej analizy termicznej DTA, d) wynik analizy wydzielonych gazów EGA.
Fig. 2. Results of thermal analysis of graphite MG 192, charcoal and mixtures of graphite MG 192 / charcoal (50% / 50%): a) TG curves,
b) DTG curves, c) curves of differential thermal analysis DTA, d) evolved gas analysis EGA.

`

a)

b)

Rys. 3. Wyniki analizy termograwimetrycznej surowca SiC i certyfikowanego materiału odniesienia JCRM R024: a) krzywe TG, b)
krzywe DTG.
Fig. 3. Results of thermogravimetry analysis of SiC rawmaterial and certified referenced material JCRM R024: a) TG curves, b) DTG
curves.
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a)

b)

Rys. 4. Wyniki analizy termograwimetrycznej próbek SiC + 50% G, SiC + 50% W i SiC + 25% G + 25% W: a) krzywe TG, b) krzywe DTG.
Fig. 4 .Results of thermogravimetry analysis of samples SiC + 50% G, SiC + 50% W and SiC + 25% G + 25% W: a ) TG curves, b) DTG
curves.

a)

b)

Rys. 5. Wyniki analizy termograwimetrycznej próbek SiC + 90% G, SiC + 90% W i SiC + 45% G + 45% W: a) krzywe TG, b) krzywe DTG.
Fig. 5. Results of thermogravimetry analysis of samples SiC + 90% G, SiC + 90% W and SiC + 45% G + 45% W: a ) TG curves, b) DTG
curves.

a)

b)

Rys. 6. Wyniki analizy termograwimetrycznej próbek R024 + 90% G, R024 + 90% W i R024 + 45% G + 45% W: a) krzywe TG, b) krzywe
DTG.
Fig. 6. Results of thermogravimetry analysis of samples R024 + 90% G, R024 + 90% W and R024 + 45% G + 45% W: a ) TG curves,
b) DTG curves.
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Na Rys. 7 i 8 przedstawiono wyniki analizy termicznej
próbek komercyjnych materiałów grafitowych zawierających SiC (materiał A i materiał B).

2.2.2. Oznaczanie straty prażenia

sumaryczna masa próbki wyniosła 3,0000 g. Uzyskane
wyniki zestawiono w Tabeli 5. Przedstawione wartości
są średnią z trzech równoległych powtórzeń, a wartości
podane jako ± stanowią odchylenie standardowe z tych
powtórzeń.

2.2.3. Oznaczanie zawartości węgla
całkowitego

Stratę prażenia oznaczono w temperaturach 650 °C,
750 °C i 850 °C w próbkach SiC+50% G, SiC+50%
W i SiC+25% G+25% W oraz w próbkach materiałów A i B.
W pozostałych próbkach stratę prażenia oznaczano w temperaturze 750 °C. Oznaczanie wykonano następująco: do
wyprażonego do stałej masy tygla platynowego odważano 3 g wysuszonej w temperaturze 105 °C próbki, tygiel
z próbką umieszczano w piecu elektrycznym nagrzanym
do temperatury 500 °C na 20 min, następnie temperaturę
podnoszono do temperatury badania i próbkę pozostawiano w piecu na 1,5 h. Po tym czasie próbkę wyjmowano,
studzono w eksykatorze i ważono, następnie umieszczano
w piecu na kolejne 30 min i ponownie ważono. Procedurę
ogrzewania i ważenia powtarzano do momentu, aż różnica
pomiędzy dwoma kolejnymi ważeniami była mniejsza od
0,0004 g lub zaobserwowano przyrost masy.
Próbki wzorcowe przygotowano, odważając (z dokładnością do 0,0001 g) do tygla platynowego poszczególne materiały (węgiel i materiał zawierający SiC), tak aby

Oznaczanie zawartości węgla całkowitego przeprowadzono przy użyciu analizatora CS 400 HF firmy Leco. Badana próbka z dodatkiem metalicznego żelaza i wolframu
spalana była w piecu indukcyjnym, a ilość powstającego
CO2 oznaczana była metodą absorpcji promieniowania podczerwonego (IR). Oznaczanie węgla całkowitego
przeprowadzono w próbkach po suszeniu w temperaturze
105 °C oraz w próbkach po oznaczaniu straty prażenia.
Próbki przed oznaczaniem Ctotal były starannie mieszane
w ręcznym moździerzu agatowym w celu ich homogenizacji. W przypadku próbek po suszeniu stosowano naważkę
0,01 g, natomiast w przypadku próbek po prażeniu naważkę 0,06 g. Uzyskane wyniki zebrano w Tabeli 6; przedstawione wyniki są średnią z pięciu równoległych powtórzeń,
a podane wartości ± są odchyleniem standardowym z tych
powtórzeń.

Rys. 7. Wyniki analizy termicznej materiału A.
Fig. 7. Results of thermal analysis of material A.

Rys. 8. Wyniki analizy termicznej materiału B.
Fig. 8. Results of thermal analysis of material B.

Tabela 5. Straty prażenia (ΔP) badanych próbek.
Table 5. Loss of ignition (ΔP) of tested samples.
Oznaczenie próby

Strata prażenia, ΔP [%]
650 °C

750 °C

850 °C

SiC+50% G

46,07 ± 0,11

46,70 ± 0,01

46,65 ± 0,01

SiC+50% W

48,63 ± 0,01

48,53 ± 0,05

48,30 ± 0,01

SiC+25% G+25% W

47,38 ± 0,01

47,35 ± 0,02

47,35 ± 0,01

SiC+90% G

n.o.

83,96 ± 0,05

n.o.

SiC+90% W

n.o.

87,98 ± 0,01

n.o.

SiC+45% G+45% W

n.o.

85,73 ± 0,01

n.o.

R024+90% G

n.o.

83,72 ± 0,01

n.o.

R024+90% W

n.o.

87,11 ± 0,05

n.o.

R024+45% G+45% W

n.o.

85,23 ± 0,02

n.o.

Materiał A

77,58 ± 0,12

77,98 ± 0,03

77,67 ± 0,06

Materiał B

76,83 ± 0,06

77,11 ± 0,07

76,61 ± 0,09
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2.2.4. Obliczanie zawartości węgla wolnego
oraz SiC na podstawie uzyskanych wyników
Ponieważ zawartość węgla wolnego we wszystkich badanych próbkach była znacznie większa niż 5% zgodnie
z wytycznymi normy PN-EN ISO 21068-2: 2010 zawartymi w punkcie 6.5.1 zawartość Cfree oznaczono metodami
obliczeniowymi opisanymi w punkcie 6.5.4 tej normy. Do
obliczenia zawartości Cfree w badanych próbkach wykorzystano równanie:
Cfree = Ctotal – C SiC

(1)

Należy pamiętać, że ten sposób obliczania zawartości
Ctotal pomija efekty utleniania węglika krzemu w trakcie prażenia próbki. Zawartości Cfree uzyskane z wykorzystaniem
równania (1) przedstawiono w Tabeli 7.

Zawartość węgla wolnego wyznaczono również, korzystając z drugiego równania zawartego w normie dla przypadków, kiedy utlenianie węglika krzemu nie może zostać
pominięte:

Cfree


 100 + ∆P  
 Ctotal − Ctotal . popiół 
 
∆P
 100  

=
−
1,6009
2,6641

(2)

Jeżeli oznaczając stratę prażenia obserwujemy ubytek masy, wówczas ΔP ma wartość ujemną; analogicznie
dla przyrostu masy ΔP ma wartość dodatnią. Obliczenia
przeprowadzono tylko w przypadku próbek zawierających
grafit i SiC oraz w przypadku próbek komercyjnych materiałów A i B, ponieważ tylko w tych próbkach strata prażnia
była tylko i wyłącznie wypadkową spalania węgla wolnego
i utleniania SiC. Wyliczone zawartości Cfree przedstawiono
w Tabeli 8.

Tabela 6. Zawartość węgla całkowitego w próbkach suchych (Ctotal) i w próbkach po prażeniu (Ctotal.popiół).
Table 6. Total carbon content in dry samples (Ctotal) and in samples after ignition (Ctotal.popiół).
Węgiel całkowity [%]
Oznaczenie próby

Ctotal.popiół

Ctotal
Po suszeniu

Po 650 °C

Po 750 °C

Po 850 °C

SiC+50% G

61,35 ± 0,51

28,03 ± 0,24

27,52 ± 0,11

27,20 ± 0,42

SiC+50% W

55,96 ± 0,48

28,21 ± 0,44

27,77 ± 0,07

27,57 ± 0,53

SiC+25% G+25% W

58,94 ± 0,72

27,54 ± 0,33

27,48 ± 0,32

26,79 ± 0,90

SiC+90% G

86,87 ± 0,72

n.o.

17,39 ± 0,08

n.o.

SiC+90% W

77,95 ± 0,68

n.o.

23,01 ± 0,27

n.o.

SiC+45 % G+45% W

82,39 ± 0,70

n.o.

19,84 ± 0,08

n.o.

R024+90% G

86,75 ± 0,73

n.o.

17,89 ± 0,21

n.o.

R024+90% W

78,45 ± 0,66

n.o.

16,73 ± 0,05

n.o.

R024+45 % G+45 % W

82,53 ± 0,74

n.o.

17,13 ± 0,19

n.o.

Materiał A

79,91 ± 0,66

7,34 ± 0,06

5,01 ± 0,04

4,06 ± 0,07

Materiał B

81,31 ± 0,70

13,72 ± 0,10

11,72 ± 0,03

9,52 ± 0,10

Tabela 7. Zawartości węgla wolnego (Cfree) w badanych próbkach obliczone na podstawie równania (1) zaniedbującego efekt utleniania
SiC w trakcie prażenia próbki.
Table 7. Content of free carbon (Cfree) in tested samples calculated from the equation (1) neglecting the SiC oxidation during the ignition
of the sample.
Oznaczenie próby
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Cfree [%]
Oczekiwana

Po 650 °C

Po 750 °C

Po 850 °C
46,84

SiC+50% G

46,72

46,23

46,68

SiC+50% W

42,23

41,47

41,67

41,71

SiC+25% G+25% W

44,48

44,45

44,47

44,84

SiC+90% G

83,92

n.o.

84,08

n.o.

SiC+90% W

75,84

n.o.

75,18

n.o.

SiC+45% G+45% W

79,88

n.o.

79,56

n.o.

R024+90% G

83,94

n.o.

83,84

n.o.

R024+90% W

75,86

n.o.

76,29

n.o.

R024+45% G+45% W

79,90

n.o.

80,00

n.o.

Materiał A

brak

78,26

78,81

79,00

Materiał B

brak

78,13

78,63

79,08
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Zawartość węglika krzemu w badanych próbkach obliczano również na dwa sposoby bez uwzględniania utleniania SiC podczas prażenia próbki oraz uwzględniając
utlenianie SiC. Zawartość SiC w próbkach wyznaczono zgodnie z pkt. 7.4 normy PN-EN ISO 21068-2: 2010.
Zmierzoną zawartość węgla całkowitego w próbkach po
prażeniu przeliczono na zawartość SiC w próbce suchej,
wykorzystując równanie:
 100 + ∆P 

 100 

SiC = Ctotal .popiół ⋅ 3,3383 ⋅ 

(3)

Ten sposób oznaczania zawartości SiC w próbce nie uwzględnia utleniania SiC w trakcie prażenia próbki. Uzyskane zawartości
SiC w poszczególnych próbkach przedstawiono w Tabeli 9.

W celu uwzględnienia utleniania SiC w trakcie prażenia
próbki obliczono zawartość SiC w próbce zgodnie z pkt.
7.2 normy PN-EN ISO 21068-2: 2010, stosując równanie:

SiC = (Ctotal − Cfree ) ⋅ 3,3383

(4)

Jako Cfree podstawiano w tym przypadku wartości obliczone na podstawie równania (2) zestawione w Tabeli 8.
Obliczenia przeprowadzono tylko w przypadku próbek zawierających grafit i SiC oraz próbek komercyjnych materiałów A i B, ponieważ tylko w tych próbkach strata prażnia
była tylko i wyłącznie wypadkową spalania węgla wolnego i utleniania SiC. Uzyskane zawartości SiC w próbkach
przedstawiono w Tabeli 10.

Tabela 8. Zawartości Cfree wyliczone na podstawie równania (2) uwzględniającego efekt utleniania SiC w trakcie prażenia próbki.
Table 8. Content of free carbon (Cfree) in tested samples calculated from the equation (2) including the SiC oxidation during the ignition
of the sample.
Oznaczenie próby

Cfree [%]
Oczekiwana

Po 650 °C

Po 750 °C

Po 850 °C

SiC+50% G

46,72

46,17

46,69

46,77

SiC+90% G

83,92

n.o.

84,04

n.o.

R024+90% G

83,94

n.o.

83,79

n.o.

Materiał A

brak

78,01

78,50

78,50

Materiał B

brak

77,64

78,06

78,16

Tabela 9. Zawartości SiC wyznaczone bezpośrednio z Ctotal.popiół po prażeniu próbek, obliczone na podstawie równania (3) zaniedbującego
efekt utleniania SiC w trakcie prażenia próbki.
Table 9. Content of SiC determined directly from Ctotal.popiół after sample ignition, calculated from equation (3) neglecting SiC oxidation
during ignition of the sample.
Oznaczenie próby
SiC+50% G

SiC [%]
Oczekiwana

Po 650 °C

Po 750 °C

Po 850 °C

49,01

50,46

48,97

48,44

SiC+50% W

49,01

48,38

47,72

47,58

SiC+25% G+25% W

49,01

48,38

48,30

47,09

SiC+90% G

9,80

n.o.

9.31

n.o.

SiC+90% W

9,80

n.o.

9.23

n.o.

SiC+45% G+45% W

9,80

n.o.

9.45

n.o.

R024+90% G

9,82

n.o.

9,72

n.o.

R024+90% W

9,82

n.o.

7,20

n.o.

R024+45% G+45% W

9,82

n.o.

8,45

n.o.

Materiał A

brak

5,49

3,68

3,03

Materiał B

brak

10,61

8,96

7,43

Tabela 10. Zawartości SiC wyliczone na podstawie zmierzonych wartości Ctotal w próbce suchej oraz wyliczonej zawartości Cfree, obliczone
na podstawie równania (4) uwzględniającego efekt utleniania SiC w trakcie prażenia próbki.
Table 10. Content of SiC calculated from measured values of Ctotal in dry samples and calculated Cfree contents; the equation (4) was
used which takes into account the oxidation effect of SiC during ignition of the sample.
Oznaczenie próby

SiC [%]
Oczekiwana

Po 650 °C

Po 750 °C

Po 850 °C

SiC+50% G

49,01

50,67

48,94

48,68

SiC+90% G

9,80

n.o.

9,46

n.o.

R024+90% G

9,82

n.o.

9,87

n.o.

Materiał A

Brak

6,35

4,72

4,69

Materiał B

Brak

12,24

10,85

10,53
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3. Omówienie wyników
Do przygotowania próbek wzorcowych użyto dwóch różnych odmian węgla pierwiastkowego, odpornego termicznie grafitu, w którym zawartość węgla (93,22%) równa była
w granicach błędu pomiaru stracie prażenia w temperaturze
1025 °C (93,55%), oraz węgla drzewnego, który jest łatwopalną substancją samoogrzewającą się, a jego strata prażenia w temperaturze 1025 °C (98,24%) jest o 14% większa
od zawartości węgla (84,24%).
Równoczesna analiza DTA-TG sprzężona z EGA
(Rys. 2a–2d) wykazała, że początkowa temperatura utleniania grafitu wynosi 722 °C, a temperatura końca tej reakcji
to 1057 °C. Ubytek masy w temperaturze 1450 °C wynosił
93,19%. Węgiel drzewny zaczynał się utleniać w temperaturze 405 °C, koniec reakcji następował w temperaturze
687 °C, a ubytek masy w temperaturze 1450 °C wynosił
97,95%. Węgiel drzewny zaczyna się utleniać w temperaturze o 300 °C niższej niż grafit. Na krzywych TG, DTG
i DTA mieszaniny grafitu z węglem drzewnym widać wyraźne przegięcie w temperaturze bliskiej 600 °C, w której
zakończyło się utlenianie węgla drzewnego, a rozpoczyna
się utlenianie grafitu. Widoczne na krzywych DTA (Rys. 2c)
egzotermiczne efekty cieplne, towarzyszące utlenianiu
grafitu i węgla drzewnego, mają porównywalną wielkość.
Widma masowe gazów wydzielanych w trakcie ogrzewania
(Rys. 2d) pokazują, że z grafitu w trakcie jego ogrzewania
wydzielał się tylko CO2, natomiast z węgla drzewnego wydzielała się również woda. Analiza fazowa (Tabela 3) tych
dwóch materiałów węglowych wykazała, że w próbce grafitu
główną fazę stanowił grafit. W węglu drzewnym zidentyfikowano węgiel amorficzny, a przesunięcie zarejestrowanego
maksimum podniesienia tła względem maksimum w przypadku czystego węgla amorficznego wskazuje na to, że węgiel ten zawiera wbudowane składniki, których obecność
wynika z niepełnego procesu karbonizacji drewna. Dodatkowo węgiel drzewny zawierał kalcyt; analiza chemiczna
wykazała, że zawierał on 0,88% CaO, co daje 1,57% CaCO3
i oznacza, że 0,19% węgla pochodzi z kalcytu.
Oba materiały użyte jako źródło SiC (surowiec SiC
i JCRM R024) zawierały około 98% SiC. Poza zawartością
SiC analiza fazowa (Tabela 3) wykazała w składzie surowca
SiC obecność takich faz jak krystobalit, grafit, krzem i dwukrzemek żelaza. Analiza mikroskopowa (Rys. 1a i 1b) wykazała, że oba materiały różniły się wielkością ziaren SiC.
W przypadku surowca SiC (Rys. 1a) największe ziarna miały
wymiary rzędu kilkudziesięciu mikrometrów, a najmniejsze
rzędu 1 μm. Największe ziarna certyfikowanego materiału
odniesienia JCRM R024 miały wymiary rzędu kilkunastu,
a najmniejsze rzędu kilku dziesiątych mikrometra (Rys. 1b).
Różnica w uziarnieniu przekładała się na odporność
termiczną obu materiałów zawierających SiC, co pokazują termogramy na Rys. 3a i 3b. Masa próbki JCRM R024
w temperaturze 1450 °C była o 14,53% większa od masy
początkowej. Przyrost masy próbki surowca SiC w temperaturze 1450 °C wynosił 5,01%. Wyniki analizy termograwimetrycznej dziewięciu próbek wzorcowych (Rys. 4–6) pokazują ubytki masy spowodowane wypalaniem się z próbki
węgla, a następnie niewielkie przyrosty masy świadczące
o utlenianiu SiC zawartego w próbkach.
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Analiza termiczna komercyjnych materiałów grafitowych
zawierających SiC pokazała, że w materiale A (Rys. 7) temperatura początku wypalania grafitu wynosi 628 °C, koniec
tej reakcji następuje w temperaturze 1333 °C, a następnie
na krzywej TG widoczny jest przyrost masy świadczący
o utlenianiu SiC. W materiale B (Rys. 8) temperatura początku utleniania grafitu wynosi 709 °C, a koniec tej reakcji
następuje w temperaturze 1085 °C, po czym podobnie jak
w przypadku materiału A masa próbki rośnie, co świadczy
o utlenianiu SiC zawartego w próbce. W widmach masowych gazów wydzielających się z obu materiałów w trakcie
ich ogrzewania zidentyfikowano tylko CO2.
W próbkach SiC + 50% G, SiC + 50% W, SiC + 25% G
+ 25% W, materiał A i materiał B oznaczono straty prażenia
w temperaturze 650 °C, 750 °C i 850 ° C. Różnice w mierzonych w poszczególnych temperaturach stratach prażenia
są nieznaczne, ale większe niż odchylenia standardowe
dla równoległych powtórzeń. W przypadku próbki zawierającej grafit (SiC + 50% G) strata prażenia w temperaturze
650 °C była najmniejsza, co związane jest z niecałkowitym
wypaleniem grafitu z próbki. W temperaturze 750 °C strata
prażenia jest największa, natomiast w temperaturze 850 °C
jej wartość zmniejsza się, co jest związane z utlenianiem
SiC, zawartego w próbce. Podobne zależności widoczne
są w przypadku materiałów A i B w których węgiel wolny
to również grafit. W przypadku próbki zawierającej węgiel
drzewny (SiC + 50% W) najwyższa strata prażenia zmierzona została w temperaturze 650 °C, a wraz ze wzrostem
temperatury malała, co związane jest z utlenianiem SiC.
W przypadku próbki zawierającej mieszaninę grafitu i węgla drzewnego (SiC + 25% G + 25% W) temperatura nie
wywierała wpływu na mierzoną stratę prażenia.
W Tabeli 6 podano zmierzone zawartości węgla całkowitego w próbkach suszonych i po prażeniu. Z zawartości
węgla całkowitego oznaczonych w próbkach suchych i po
prażeniu (Tabela 6) obliczono zawartości Cfree (Tabele 7 i 8)
oraz SiC (Tabele 9 i 10).
Zawartości węgla wolnego podane w Tabeli 7 zostały obliczone bez uwzględniania zjawiska utleniania SiC
w trakcie prażenia próbki do stałej masy. W przypadku
próbek zawierających 50% materiału z SiC i 50% materiału węglowego, największe różnice względem wartości
oczekiwanej uzyskano w próbce SiC + 50% G prażonej
w temperaturze 650 °C oraz próbce SiC + 50% W we
wszystkich trzech temperaturach. W przypadku próbki SiC
+ 50% G prażonej w temperaturze 650 °C obliczona zawartość Cfree jest niższa od oczekiwanej, a związane jest
to z niecałkowitym spaleniem grafitu w trakcie prażenia
próbki; w próbce prażonej w temperaturze 750 °C różnica
między wartością obliczoną a oczekiwaną wynosi zaledwie
0,08% względnego. W próbce SiC + 50% W obliczone
zawartości Cfree we wszystkich trzech temperaturach różnią
się od wartości oczekiwanej o ponad 1% względny. Natomiast w przypadku próbki SiC + 25% G + 25% W uzyskano dużą zgodność wartości obliczonej z oczekiwaną.
W przypadku próbek zawierających 90% węgla największe
różnice między wartością obliczoną, a oczekiwaną uzyskano w próbkach zawierających węgiel drzewny, tj. SiC
+ 90% W i R024 + 90% W i wynosiły one odpowiednio
0,87% i 0,57% względnego.

Analiza chemiczna wyrobów węglowych zawierających węglik krzemu…

W Tabeli 8 przedstawiono obliczone zawartości Cfree
z uwzględnieniem zjawiska utleniania SiC w trakcie prażenia próbki. Obliczenia wykonano tylko w przypadku próbek
zawierających grafit oraz SiC i próbek komercyjnych materiałów A i B ponieważ tylko te próbki nie zawierały innych
składników lotnych niż węgiel wolny. Przedstawione wyniki
nie odbiegają w istotny sposób od tych zestawionych w Tabeli 7 oraz od wartości oczekiwanych.
Tabela 9 przedstawia wyniki obliczania zawartości SiC
bez uwzględniania zjawiska utleniania SiC w trakcie prażenia próbki, natomiast w Tabeli 10 przedstawiono wyniki obliczania zawartości SiC z uwzględnieniem utleniania
SiC w trakcie prażenia, obliczenia te można wykonać tylko
w przypadku kiedy w próbce nie ma innych składników lotnych poza węglem wolnym, dlatego zostały one wykonane
tylko w próbkach zawierających grafit oraz SiC i w próbkach
komercyjnych materiałów A i B.
Obliczone wg obu równań (3) i (4) zawartości SiC w próbce SiC + 50% G prażonej w temperaturze 650 °C są wyższe
od wartości oczekiwanej; jest to związane z niecałkowitym usunięciem grafitu z próbki. Temperatura 650 °C jest
za niska do ilościowego usunięcia grafitu z próbki. Dla tej
próbki wartość najbardziej zbliżoną do wartości oczekiwanej (różnica 0,08% względnego) otrzymano w temperaturze
750 °C Natomiast we wszystkich trzech próbkach (SiC +
50% G, SiC + 50% W i SiC + 25% G + 25% W) prażonych
w temperaturze 850 °C uzyskane zawartości SiC są niższe
od wartości oczekiwanej i niższe od zawartości uzyskanych w próbkach prażonych w temperaturze 750 °C. Jest
to związane z utlenianiem części SiC zawartego w próbce.
W przypadku próbek SiC + 50% G i SiC + 25% G + 25%
W obliczona zawartość SiC jest zawsze niższa od wartości
oczekiwanej i maleje ze wzrostem temperatury prażenia
próbki, co jest spowodowane częściowym utlenianiem SiC
zawartego w próbce.
W każdym przypadku w próbkach, które jako węgiel pierwiastkowy zawierały węgiel drzewny obliczone zawartości
SiC były niższe w porównaniu do próbek zawierających
grafit lub mieszaninę grafitu i węgla drzewnego. Wynika
to z utleniania SiC w trakcie prażenia próbki. Jak widać na
Rys. 2c reakcji spalania grafitu i węgla drzewnego towarzyszy wydzielenie porównywalnych ilości ciepła. Jednak
węgiel drzewny spala się w niższej temperaturze (początek
reakcji w temperaturze 405 °C) niż grafit (początek reakcji
w temperaturze 722 °C). Dlatego w przypadku próbek zawierających węgiel drzewny mamy sytuację taką, że wsadzając
próbkę do temperatury 500 °C zapoczątkowujemy szybką,
silnie egzotermiczną reakcję utleniania węgla drzewnego,
co prowadzi do wzrostu temperatury próbki. W przypadku
grafitu reakcja spalania w niższych temperaturach zachodzi
dużo wolniej (Rys. 2b), co jest równoznaczne z wydzieleniem mniejszej ilości ciepła w jednostce czasu. Potwierdza
to również czas jaki był potrzebny na uzyskanie stałej masy
próbek w temperaturze 750 °C w próbkach zawierających
90% grafitu wyniósł on 22,5 h, w próbkach zawierających
90% węgla drzewnego 4,5 h, a w próbkach zawierających
90% mieszaniny grafitu z węglem drzewnym 13,5 h. W przypadku próbki R024 + 90% W różnica między wartością
oczekiwaną, a obliczoną wynosi aż 26,68% względnych;
związane jest to z tym, że węglik krzemu w materiale JRRM

R024 był bardziej podatny na utlenianie niż SiC w surowcu SiC; potwierdzają to badania termograwimetryczne obu
materiałów (Rys. 3a i 3b). Większa podatność na utlenianie
wynika z mniejszej wielkości ziaren SiC w materiale JRRM
R024 (Rys. 1a i 1b).
Zastosowanie sposobu obliczania zawartości SiC
uwzględniającego utlenianie SiC w trakcie prażenia próbki
(równanie (4)) do próbek zawierających grafit (SiC+50% G,
SiC + 90% G, R024 + 90% G) zmniejszyło różnicę między
wartością oczekiwaną i obliczoną zawartością SiC z 5,82%
względnego do 3,47% względnego w próbce SiC + 90% G
oraz z 1,02% względnego do -0,51% względnego w próbce
R024 + 90% G. W przypadku próbki SiC + 50% G zastosowanie do obliczeń zawartości SiC równania (4) uwzględniającego utlenianie SiC w trakcie prażenia próbki pogorszyło
dokładność pomiaru; różnica między wartością oczekiwaną
a obliczoną zawartością SiC wzrosła z 0,08% względnego do 0,14% względnego. Można to wytłumaczyć tym, że
w tym przypadku różnica ta w większym stopniu wynikała
z niepewności pomiaru niż ze zjawiska utleniania SiC. Należy pamiętać, że SiC utlenia się powierzchniowo. W wyniku reakcji utleniania SiC powstaje na jego powierzchni
warstwa SiO2, która utrudnia wnikanie tlenu w głąb próbki.
Dlatego ilość utlenionego SiC jest proporcjonalna do powierzchni kontaktu SiC z atmosferą gazową; w przypadku
materiałów proszkowych stopień przereagowania SiC do
SiO2 zależeć będzie między innymi od wielkości ziaren.
Próbka SiC + 50% G zawierała dużo więcej SiC niż próbka
SiC + 90% G, dlatego powierzchniowe utlenienie SiC w tej
próbce miało zdecydowanie mniejszy wpływ na uzyskiwany
wynik zawartości SiC.
W próbkach komercyjnych materiałów grafitowych A i B
zastosowanie metody obliczeniowej uwzględniającej zjawisko utleniania SiC w trakcie prażenia próbki (równanie
(4)) pozwoliło uzyskać znacznie wyższe zawartości SiC
w temperaturze 750 °C: o 1,04% dla materiału A i 1,89%
dla materiału B. Można przypuszczać, że wyniki uzyskane
z wykorzystaniem równania (4) są bliższe wartości rzeczywistej ponieważ próbki te zawierały mało SiC w stosunku
do zawartego w nich grafitu, a zawarte w nich SiC łatwo
ulegało utlenianiu, co obserwowano podczas pomiarów
strat prażenia i badań termograwimetrycznych (Rys. 7 i 8).
Uzyskane wyniki potwierdzają, że wykonanie poprawnej
analizy chemicznej złożonych materiałów typu C/SiC jest
trudne, a na uzyskiwane wyniki wpływ mają np. właściwości
fizyko-chemiczne węgla wolnego zawartego w próbce, na
które wpływa stopień uporządkowania jego struktury, wielkość ziaren SiC i obecność innych związków.
Często do poprawnego wykonania analizy chemicznej
potrzebne są dodatkowe badania takie jak analiza składu
fazowego lub termograwimetria.

4. Podsumowanie
W celu oznaczenia straty prażenia, zawartości węgla całkowitego w próbkach suchych i po prażeniu oraz wyliczeniu
na podstawie zmierzonych wartości zawartości węgla wolnego oraz SiC badano 9 próbek wzorcowych, które przygotowano przez zmieszanie dwóch różnych odmian węgla
i dwóch różnych materiałów zawierających SiC. Badano
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również dwie próbki komercyjnie dostępnych materiałów
grafitowych zawierających SiC. W celu scharakteryzowania
badanych materiałów określono ich skład chemiczny oraz
jakościowy skład fazowy. Wykonano obrazy SEM materiałów zawierających SiC w celu określenia wielkości ziaren.
Wykonano również badania metodą DTA-TG/EGA.
Stwierdzono, że w próbkach zawierających grafit, zarówno wzorcowych jak i komercyjnych materiałów A i B,
obserwowana strata prażenia była wypadkową dwóch reakcji: spalania grafitu i utleniania SiC. Natomiast próbki zawierające węgiel drzewny zawierały inne niż węgiel związki
lotne, które wpływały na zwiększenie obserwowanej straty
prażenia. Temperatura 650 °C była zbyt niska, aby ilościowo
usunąć grafit z próbki, natomiast w temperaturze 850 °C
widoczne już było utlenianie SiC zawartego w próbce. Najbardziej odpowiednią temperaturą do oznaczania straty
prażenia, zapewniającą ilościowe usunięcie z próbki węgla wolnego w taki sposób, żeby nie utlenić SiC zawartego
w próbce, okazała się temperatura 750 °C.
Oznaczenie zawartości węgla całkowitego w próbkach
po suszeniu oraz po prażeniu pozwoliło na obliczenie zawartości węgla wolnego oraz węglika krzemu. Obliczenia te
pokazały istotny wpływ odmiany węgla wolnego zawartego
w próbce na utlenianie SiC. Gdy w próbce obecny był łatwo palny węgiel drzewny, którego utlenianie powodowało
wzrost temperatury w próbce podczas prażenia, otrzymana
zawartość SiC była znacznie niższa w stosunku do analogicznej próbki zawierającej węgiel w postaci termicznie
odpornego grafitu, co wytłumaczono utlenianiem się SiC,
spowodowanym wysoką temperaturą wywołaną spalaniem
węgla drzewnego.
Również wielkość ziaren SiC miała wpływ na jego utlenianie w trakcie prażenia próbki. W próbce, zawierającej
węglik krzemu JRRM R024 o mniejszych ziarnach SiC i węgiel drzewny, uzyskana wartość SiC była o 26,68% względnych niższa od wartości oczekiwanej, gdy dla analogicznej
próbki zawierającej surowiec SiC o większych ziarnach
różnica ta wynosiła 5,82% względnego.
W przypadku próbek, które nie zawierały innych składników lotnych oprócz węgla wolnego (próbki komercyjnych
materiałów A i B oraz próbki z grafitem) możliwe było obliczenie zawartości SiC z uwzględnieniem zjawiska utleniania SiC w trakcie prażenia próbki. Ten sposób obliczania zawartości SiC okazał się dawać dokładniejsze wyniki
w przypadku próbek zawierających stosunkowo mało SiC.
W przypadku próbki zawierającej 49,01% SiC wartości uzyskane oboma metodami obliczeniowymi nie różniły się od
siebie w sposób znaczący.
W celu poprawnego wykonania analizy chemicznej materiałów typu C/SiC konieczne może okazać się wykonanie
dodatkowych badań takich jak analiza składu fazowego czy
termograwimetria.
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