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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki analiz chemicznych wĊglika krzemu w zaleĪnoĞci od zastosowanej normy. Zaprezentowano wady i zalety poszczególnych metod analitycznych oraz ich wystĊpowanie w zaleĪnoĞci od stopnia czystoĞci analizowanego SiC. W pracy przeprowadzono równieĪ badania materiaáów zawierających SiC w tym betonów i scharakteryzowano problemy analityczne wynikające z obecnoĞci innych skáadników ogniotrwaáych. Prezentowane wyniki odnoszą siĊ do certy¿kowanych materiaáów referencyjnych oraz w przypadku
betonów na mieszankach certy¿kowanych materiaáów referencyjnych. W badaniach posáugiwano siĊ procedurami opisanymi w normach:
PN-86/H-04157 „Materiaáy ogniotrwaáe. Analiza chemiczna wĊglika krzemu i wyrobów z wĊglika krzemu”, ISO 9286:1997 „Materiaáy Ğcierne i surowce – Analiza chemiczna wĊglika krzemu” oraz PN-EN ISO 21068 czĊĞci 1-3:2008 „Analiza chemiczna surowców i wyrobów
ogniotrwaáych zawierających wĊglik krzemu”. W kaĪdym z tych dokumentów próbki surowca SiC i materiaáy zawierające SiC przygotowywane są w inny sposób, co jak wykazano w istotny wpáywa na otrzymywane wyniki. Przedstawiono wyniki jakie uzyskano dla certy¿kowanych materiaáów odniesienia oraz dla próbek rzeczywistych stosując proponowane w normach metody pomiarowe wraz z omówieniem wpáywu zastosowanej metodyki na uzyskiwane wyniki. Szczególna uwagĊ zwrócono na zawartoĞci krzemu pierwiastkowego czĊsto
obecnego w surowcach lub materiaáach z SiC którego wyniki oznaczania w znacznym stopniu róĪnią w zaleĪnoĞci od stosowanej normy.
I tak w przypadku normy PN-86/H-04157 i PN-EN ISO 21068 czĊĞci 1-3:2008 procedury przewidują obecnoĞü pierwiastków metalicznych
i uwzglĊdniają tą obecnoĞü przy okreĞlaniu zawartoĞci krzemu pierwiastkowego, natomiast norma ISO 9286:1997 nie uwzglĊdnia dodatków metalicznych, a wyniki zawartoĞci krzemu pierwiastkowego zawyĪone są o moĪliwą obecnoĞü metali. Zastosowanie przedstawionych
w normach metodyk analitycznych nie jest wymienne dlatego niezmiernie waĪne jest, aby mieü ĞwiadomoĞü wpáywu metodyki przedstawionej w normie na uzyskiwane wyniki.
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ANALYSIS OF SILICON CARBIDE CHEMICAL COMPOSITION – THE CONSISTENCE OF THE OBTAINED
RESULTS DEPENDING ON THE APPLIED MEASUREMENT METHODOLOGY
The work presents the results of silicon carbide chemical analyses depending on the applied standard. Advantages and drawbacks of
particular analytical methods and their occurrence depending on the degree of purity of the analysed SiC have been presented. The work
also presents investigations into SiC-containing materials, including castables, and characterises analytical problems, which result from
the presence of other refractory components. The presented results refer to certi¿ed reference materials and, in the case of castables, to
mixes of certi¿ed reference materials. The investigations were based on procedures speci¿ed in the following standards: PN-86/H-04157
„Refractory materials. Chemical analysis of silicon carbide and silicon carbide products”, ISO 9286:1997 „Abrasive grains and crude –
Chemical analysis of silicon carbide” and PN-EN ISO 21068 parts 1-3:2008 „Chemical analysis of silicon-carbide-containing refractory raw
materials and refractory products”. In each of these documents, the samples of SiC and SiC-containing products are prepared in a different
way, which has been proved to signi¿cantly inÀuence the results. The authors presented the results obtained for certi¿ed reference materials
and for real samples using the measurement methods proposed in the standards. The effect of the applied methodology on the obtained
results has also been discussed. Particular attention has been paid to the content of elemental silicon, frequently present in SiC-containing
raw materials and products, whose results of determination differ signi¿cantly depending on the standard applied. The procedures contained
in PN-86/H-04157 and PN-EN ISO 21068 part 1-3:2008 standards take into account the presence of metallic elements when determining
the content of elemental silicon, whereas ISO 9286:1997 standard does not take into consideration metallic additives, and the results of
elemental silicon contents are overstated due to a possible presence of metals. Nowadays the use of standards is voluntary; in the case
of sale of SiC-containing raw materials and products the standards are reference documents accepted by both parties. It is important to
be aware of the inÀuence of methodology presented in the standard on the obtained results.
Keywords: Silicon carbide, Chemical analyses, Measurement methods

1. WstĊp
Aktualnie do oznaczania skáadu chemicznego wĊglika
krzemu znajdują zastosowanie trzy normy, PN-86/H-04157
„Materiaáy ogniotrwaáe. Analiza chemiczna wĊglika krze-
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mu i wyrobów z wĊglika krzemu”, ISO 9286:1997 „Materiaáy Ğcierne i surowce – Analiza chemiczna wĊglika krzemu”
oraz PN-EN ISO 21068 czĊĞci 1-3:2008 „Analiza chemiczna surowców i wyrobów ogniotrwaáych zawierających wĊglik
krzemu”. Pomimo, Īe normy te nie róĪnią siĊ przedmiotem
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badaĔ to jednak wyniki uzyskiwanie metodami analitycznymi opisanymi w tych dokumentach róĪnią siĊ znacząco. Aby
odpowiedzieü na pytanie dlaczego tak jest naleĪy przyjrzeü
siĊ uwaĪnie zakresom stosowania poszczególnych norm.
Przedmiotem normy PN-86/H-04157 są metody analizy chemicznej technicznego wĊglika krzemu oraz wyrobów
z wĊglika krzemu z wyjątkiem wyrobów zawierających azot.
Norma ISO 9286:1997 obejmuje analizĊ chemiczną ziaren
Ğciernych i surowca SiC. Ma ona zastosowanie do oznaczania powierzchniowych zanieczyszczeĔ ziaren i okreĞlania zawartoĞci SiC w surowym kruszywie, gdy zawartoĞü wĊglika
krzemu przekracza 95 % (m/m). Norma PN-EN ISO 21068
czĊĞci 1-3:2008 ma zastosowanie do surowców i wyrobów
ogniotrwaáych zawierających SiC wáączając w to ksztaátki
gra¿towe zawierające SiC, ksztaátki SiC zawierające Si3N4,
wyrobów glinokrzemianowych zawierających SiC, wyrobów
zawierających krzemionkĊ topioną i SiC oraz materiaáy wysokoglinowe, dolomitowe, chromomagnezytowe zawierające SiC. Potwierdzeniem tak szerokiego zakresu stosowania jest zamieszczona w normie tabela przedstawiająca poszczególne pierwiastki wraz z zakresami stĊĪeĔ jakie moĪna oznaczyü w wĊgliku krzemu i tak dla Al2O3 od 0,1 do 95
% masowych zawartoĞci dla Cr2O3 od 0,1 do 40 % zawartoĞci, dla Si3N4 od 0,1 do 35 % zawartoĞci.
W kaĪdym z tych dokumentów próbki surowca SiC i materiaáy zawierające SiC przygotowywane są w inny sposób,
dlatego konieczne byáo przeprowadzanie analiz chemicznych i porównanie wyników otrzymanych dla „czystego” surowca SiC oraz materiaáu zawierającego SiC wraz z dodatkami. NaleĪaáo równieĪ odpowiedzieü na pytanie czy i w jaki
sposób dodatki obecne w SiC mogą wpáywaü na wyniki badaĔ w zaleĪnoĞci od zastosowanej normy.

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
W normie PN-86/H-04157 podano dwie metodyki oznaczania SiC. Pierwsza metoda polega na roztwarzaniu prób-

ki mieszaniną kwasów Àuorowodorowego, azotowego i siarkowego. Nierozpuszczalny osad wypraĪony w temp. 750°C
stanowi SiC. Druga metoda polega na usuniĊciu krzemionki i wolnego krzemu, Sifree, przez roztwarzanie próbki mieszaniną kwasów Àuorowodorowego, azotowego i siarkowego. Stopienie pozostaáoĞci po dziaáaniu kwasów z pirosiarczanem potasowym i rozpuszczenie stopu w kwasie chlorowodorowym w celu usuniĊcia korundu z próbki. Pozostaáy wypraĪony osad stanowi SiC. Natomiast w normie PN
-EN ISO 21068:2008 podano cztery sposoby oznaczania
zawartoĞci SiC:
– poĞrednia metoda iloĞciowa,
– bezpoĞrednia metoda iloĞciowa po oznaczeniu wolnego
wĊgla, Cfree, w 750°C,
– bezpoĞrednia metoda iloĞciowa po praĪeniu próbki
w 750°C,
– oznaczanie SiC metodą chemiczną.
PoĞrednia metoda iloĞciowego oznaczania SiC jest metodą, która oblicza zawartoĞü SiC z róĪnicy pomiĊdzy wartoĞcią wĊgla caákowitego, a wĊgla wolnego oznaczanego
w temperaturze 750-850°C. BezpoĞrednie metody iloĞciowe
oznaczania zawartoĞci SiC polegają na oznaczeniu wĊgla
związanego w próbce, w której wczeĞniej oznaczono wĊgiel
wolny w temperaturze 750°C (Cfree-750°C). Natomiast oznaczanie SiC metodą chemiczną polega na rozkáadzie próbki
w kwasie siarkowym i Àuorowodorowym (w celu usuniĊcia
SiO2). PozostaáoĞü, zawierająca krzem pochodzący z wĊglika krzemu i wolny krzem, poddawana jest dziaáaniu kwasu
nadchlorowego w celu grawimetrycznego oznaczania krzemionki. Z otrzymanej w ten sposób zawartoĞci SiO2, po odjĊciu Sifree, obliczana jest zawartoĞü krzemu w SiC - SiSiC.
Wyniki oznaczania zawartoĞci SiC metodami opisanymi
w poszczególnych normach przedstawiono w Tabeli 1 dla
surowca SiC oraz w Tabelach 2 i 3 dla wyrobu zawierającego SiC i domieszki.
Wyniki przedstawione w Tabelach 1-3 pokazują, Īe uzyskane wyniki zawartoĞci SiC zaleĪą od zastosowanych metodyk

Tabela 1. Wyniki oznaczania zawartoĞci SiC w czystym materiale.
Table 1. Results of determination of SiO2 in a pure material.

Norma
metoda

PN-86/H-04157
wagowa

PN-86/H-04157
wagowa z usuniĊciem
zanieczyszczeĔ

PN-EN ISO 21068:2008
poĞrednie i bezpoĞrednie
z oznaczania wĊgla

PN-EN ISO
21068:2008
chemiczna

Wg certy¿katu

ZawartoĞü SiC [%]

95,29

95,31

95,10

95,01

95,15 ± 0,6

Tabela 2. Wyniki oznaczania zawartoĞci SiC w materiale zawierającym równoczeĞnie korund.
Table 2. Results of determination of SiC in materials with corundum.

Norma
metoda

PN-86/H-04157
wagowa

PN-86/H-04157
wagowa z usuniĊciem
zanieczyszczeĔ

PN-EN ISO 21068:2008
poĞrednie i bezpoĞrednie
z oznaczania wĊgla

PN-EN ISO
21068:2008
chemiczna

Wg certy¿katu

ZawartoĞü SiC [%]

99,48

84,87

85,24

84,70

85,15 ± 0,8

PN-EN ISO
21068:2008
chemiczna

Wg certy¿katu

84,72

85,15 ± 0,8

Tabela 3. Wyniki oznaczania zawartoĞci SiC w materiale zawierającym równoczeĞnie wĊglik wolframu.
Table 3. Results of determination of SiC in materials with WC.

Norma
metoda
ZawartoĞü SiC [%]

PN-EN ISO
PN-86/H-04157
PN-86/H-04157
21068:2008
wagowa z usuniĊciem zawagowa
poĞrednie i bezpoĞrednie z
nieczyszczeĔ
oznaczania wĊgla
85,24

84,66

99,80
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Tabela 4. Wyniki oznaczania zawartoĞci Sifree w próbkach bez i z zanieczyszczeniami.
Table 4. Results of determination of Sifree in samples with and without impurities.
Norma

PN-86/ H-04157

ISO 9286:1997

PN-EN ISO 21068:2008

Wg certy¿katu

ZawartoĞü Si [%]

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,84

0,75

0,75

ZawartoĞü Si [%] w próbce z dodatkiem Al

metal

Tabela 5. Wyniki oznaczania zawartoĞci SiO2 w materiaáach zawierających SiC.
Table 5. Results of determination of SiO2 in materials with SiC.
Norma

PN-86/H-04157

ISO 9286:1997

PN-EN ISO 21068:2008

Wg certy¿katu

ZawartoĞü SiO2 [%]

2,75

2,84

3,22

3,20 ± 0,5

pomiarowych przedstawionych w normach. Dla czystego surowca kaĪda z zastosowanych metod gwarantuje uzyskanie
prawidáowych wyników, jednakĪe w przypadku wyrobów zawierających SiC lub surowców zawierających domieszki zastosowana metoda moĪe zawyĪaü wyniki. Tak jest w przypadku obecnoĞci w próbkach korundu, jak i wĊglika wolframu,
który moĪe byü wprowadzony do próby w trakcie mielenia.
W normach PN-86/ H-04157, ISO 9286:1997, PN-EN
ISO 21068:2008 przedstawiono oznaczanie zawartoĞci
Sifree metodą gazometryczną. O ile technika pomiaru jest taka
sama to nie moĪna juĪ tego powiedzieü o metodyce przygotowania próbki do pomiaru. W metodzie gazometrycznej
przedstawionej w normach PN-86/H-04157 i PN-EN ISO
21068:2008 w trakcie przygotowania próbki do badaĔ jest
etap usuniĊcia zanieczyszczeĔ (glinu i Īelaza metalicznego)
za pomocą kwasu chlorowodorowego. Natomiast w normie
ISO 9286:1997 nie uwzglĊdniono obecnoĞci zanieczyszczeĔ metalicznych w badanej próbce.
Wyniki oznaczania zawartoĞci Sifree jakie uzyskano w zaleĪnoĞci od stosowanej normy przedstawiono w Tabeli 4.
Metoda analityczna proponowana w normie ISO
9286:1997 nie przewiduje innych zanieczyszczeĔ metalicznych, dlatego teĪ obecnoĞü np. glinu metalicznego skutkuje
zawyĪeniem wyniku oznaczania krzemu wolnego.
Kolejnym bardzo waĪnym parametrem chemicznym
oznaczanym w SiC jest zawartoĞü krzemionki. Oznaczanie
SiO2 wg PN-86/H-04157 polega na stapianiu próbki z mieszaniną wĊglanu sodu i czteroboranu sodu, wydzieleniu
krzemionki za pomocą kwasu chlorowodorowego i koagulacji SiO2 roztworem Īelatyny (zwaĪenie powstaáego osadu).
Po odparowaniu SiO2 za pomocą kwasu Àuorowodorowego
i zwaĪeniu pozostaáego osadu z róĪnicy pomiĊdzy masami
wyliczana jest zawartoĞci SiO2 w badanej próbce.
Zupeánie inny tok postĊpowania przedstawiono w metodyce oznaczania krzemionki wg normy ISO 9286:1997. Metoda ta polega na roztwarzaniu próbki w mieszaninie kwasów Àuorowodorowego, chlorowodorowego, azotowego
i siarkowego, nastĊpnie oznaczaniu SiO2 w przesączu metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzĊĪoną indukcyjnie. Natomiast oznaczanie SiO2 wg PN-EN ISO
21068:2008 polega na wstĊpnym praĪeniu próbki w temperaturze 750qC, nastĊpnie stapianiu próbki z mieszaniną nadtlenku sodu i wĊglanu sodu i wydzieleniu krzemionki za pomocą kwasu nadchlorowego (zwaĪenie powstaáego osadu).
Po odparowaniu SiO2 za pomocą kwasu Àuorowodorowego
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i zwaĪeniu pozostaáego osadu z róĪnicy pomiĊdzy masami
wyliczana jest zawartoĞci SiO2 w badanej próbce.
Dodatkowo w normie PN-EN ISO 21068:2008 uwzglĊdniono oznaczanie krzemionki resztkowej w przesączu. Wyniki oznaczania zawartoĞci SiO2 jakie uzyskano w zaleĪnoĞci od stosowanej normy przedstawiono w Tabeli 5.

Metodyka oznaczania SiO2 zaproponowana w normie PN
-EN ISO 21068:2008 jest wprawdzie dáuga i bardzo pracocháonna jednakĪe tylko ona gwarantuje uzyskanie poprawnych wyników analizy chemicznej.

3. Podsumowanie
KaĪda z norm jest miĊdzynarodową umową, która opisuje pewien staáy tok postĊpowania. Dlatego niezmiernie waĪna jest wiedza na temat zakresu stosowania poszczególnych
norm. KaĪda z norm musi byü moĪliwie jak najlepiej dobrana do charakteru badanego materiaáu. JeĪeli w zakresie pomiarowym normy zostaáo napisane, Īe stosuje siĊ ją do czystych surowców to nie znaczy, Īe zaproponowana w niej metodyka znajdzie zastosowanie w wyrobach lub materiaáach
po pracy. Jak przedstawiono w niniejszej pracy stosowanie
poszczególnych norm nie jest wymienne. KaĪda z metod
w nich zaproponowanych ma swoje specy¿czne obciąĪenie
JednakĪe stosowanie metodyk analitycznych przedstawionych w normach gwarantuje sposób otrzymania powtarzalnych i odtwarzalnych wyników badaĔ bez wzglĊdu na
miejsce wykonania tych badaĔ.
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