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Rozwój i zabezpieczenie jakoğci klasycznych
i instrumentalnych metod badaĕ skâadu
chemicznego w Zakâadzie Chemii Analitycznej
Opracowano i zwalidowano procedurú analitycznæ klasycznego oznaczania manganu i tlenku manganu, opracowano i zbadano jednorodnoħè materiađów przewidzianych
na nowæ seriú wzorców skđadu chemicznego stopów niklu
oraz spieków rud ľelaza. Poszerzono moľliwoħci badawcze
Zakđadu Chemii Analitycznej o badanie emisji lotnych
zwiæzków organicznych (LZO) powstajæcych w trakcie termicznych procesów w przemyħle odlewniczym z wykorzystaniem techniki GC MS.
Sđowa kluczowe: miareczkowanie, mangan i jego zwiæzki,certyÞkowane materiađy odniesienia, nadstopy niklu,
rudy ľelaza, lotne zwiæzki organiczne, wysokorozdzielcza
chromatograÞa gazowa, spektrometria masowa

Development and assurance the quality of classic and
instrumental methods for chemical composition analysis at the
Department of Analytical Chemistry
The analytical procedure for classic determination of
manganese and manganese oxide was developed and validated and the homogeneity of materials provided for a new
series of chemical composition standards of nickel alloys
and iron ore sinters was developed and tested. The research capabilities of the Department of Analytical Chemistry were expanded to include the investigation of emission of the volatile organic compounds (VOCs) which occur
during thermal processes in the casting industry using the
GC MS technique.
Key words: titration, manganese and its compounds,
certiÞed reference materials, nickel superalloys, iron ores,
volatile organic compounds, high-resolution gas chromatography, mass spectrometry

Wprowadzenie
Duľa róľnorodnoħè badanych w Zakđadzie Chemii
Analitycznej materiađów wymusza stosowanie szeregu
technik analitycznych, zarówno klasycznych jak i instrumentalnych. W przypadku metod klasycznych, nie
objútych dotychczas zakresem akredytacji, konieczne
byđo opracowywanie nowych procedur analitycznych
i ich walidacja. Wprowadzenie nowych grup materiađów, w tym materiađów stanowiæcych przedmiot
prac badawczych w IMĽ, w zakres badaē metodami
instrumentalnymi wymaga stosowania nowych grup
materiađów odniesienia, czasem niedostúpnych na
ħwiatowym rynku wzorców. Z kolei analiza substancji
organicznych, oprócz wymienionych wyľej zagadnieē,
praktycznie za kaľdym razem wymaga opracowania
sposobu postúpowania zarówno w zakresie przygotowania próbek, jak i prowadzenia pomiarów. W zwiæzku
z tym celem pracy byđo:
• Opracowanie procedury analitycznej klasycznego
oznaczania manganu i tlenku manganu;

• Opracowanie nowych serii wzorców skđadu chemicznego stopów niklu oraz spieków rud ľelaza;
• Porównanie charakterystyk emisji lotnych zwiæzków
organicznych (LZO) powstajæcych w trakcie termicznych procesów rozkđadu ľywicy furanowej, stosowanej jako spoiwo w przemyħle odlewniczym w oparciu
o opracowanæ nowæ metodykú badawczæ.
Opracowanie i walidacja procedury analitycznej
klasycznych metod oznaczania Mn i MnO2
w rudach i spiekach manganu
Badania prowadzono w oparciu o dostúpne normy
i procedury wđasne. Materiađ badaē stanowiđy certyÞkowane materiađy odniesienia oraz próbki o znanym
skđadzie chemicznym. Do oznaczeē manganu zastosowano metodú wolumetrycznæ z utlenieniem za pomocæ nadmanganianu potasu w roztworze obojútnym
w obecnoħci soli cynku do wodoromanganianu (IV) cynku; wedđug reakcji:
4KMnO4 + 5ZnCl2 + 6MnCl2 + 14H2O =
= 4KCl + 18HCl + 5Zn(HMnO3)2
Miareczkowanie kaľdej próbki prowadzono dwukrotnie. Pierwsze miareczkowanie pozwalađo w przybliľeniu okreħliè zawartoħè manganu. W celu okreħlenia dokđadnej jego zawartoħci konieczne byđo drugie miareczkowanie. W trakcie drugiego miareczkowania wprowadzano nadmanganian potasu jednorazowo, w iloħci
mniejszej o okođo 2 cm3 niľ w pierwszym miareczkowaniu. W koēcowym etapie miareczkowania titrant wprowadzano kroplami, nie dopuszczajæc do ochđodzenia
zawartoħci kolby. Kontrolú barwy miareczkowanego
roztworu prowadzono po umieszczeniu kolby na specjalnym statywie. Ukoħne uđoľenie kolby umoľliwiađo
szybszy podglæd barwy miareczkowanego roztworu.
Do oznaczeē dwutlenku manganu zastosowano metodú redukcji za pomocæ kwasu szczawiowego i miareczkowanie nadmiaru kwasu szczawiowego roztworem nadmanganianu potasu; wedđug reakcji:
2Mn4- + 5C2O42- + 16H+ = 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O
Parametry metrologiczne klasycznych metod oznaczania zawartoħci manganu cađkowitego i dwutlenku
manganu wyznaczono poprzez wielokrotnæ analizú certyÞkowanych materiađów odniesienia oraz próbek rzeczywistych o znanej zawartoħci analitu. Na podstawie
zebranych danych wyznaczono maksymalnæ wartoħè
róľnicy pomiúdzy wynikami dwóch równolegđych oznaczeē manganu metodæ miareczkowæ (r) oraz niepewnoħè rozszerzonæ oznaczeē zawartoħci manganu cađkowitego (U dla poziomu k = 2).
Wytworzenie serii wzorców lotniczych stopów
niklu. Cz I
Materiađ na wzorce zakupiono w WSK PZL Rzeszów
w iloħci 50 kg stopu Mar-M-247 i 50 kg stopu In713LC.
Stopy miađy postaè wađków o ħrednicy 90 mm (3,5 cala).
Deklarowany przez producenta skđad chemiczny obu

* Fundusz badaē Wđasnych Instytutu jest tworzony z zysku Instytutu za rok poprzedzajæcy
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Tabela 1. Skđad chemiczny materiađów przeznaczonych na wzorce(wg atestów producenta)
Table 1. Chemical composition of materials for standards (according to the manufacturer’s certiÞcates)

Oznaczany
skđadnik

Mar-M-247
wyt. 7V3949

In713LC,
wyt. 3V5847

Oznaczany
skđadnik

Zawartoħè, % wag.

Mar-M-247
wyt. 7V3949

In713LC,
wyt. 3V5847

Zawartoħè, % wag.

C

0,152

0,064

Cu

< 0,001

S

0,0001

0,0004

Fe

0,022

< 0,001
0,031

N

0,0002

0,0002

Hf

1,42

< 0,05

O

0,0001

0,0001

Mo

0,65

4,30

Si

< 0,02

< 0,02

P

0,0007

0,0004

Mn

< 0,001

< 0,001

Re

< 0,05

< 0,05

Al

5,61

6,08

Ta

3,21

< 0,05

B

0,016

0,007

Ti

1,00

0,60

Nb

< 0,05

2,01

W

10,01

< 0,05

Co

9,99

< 0,05

Zr

0,032

0,058

Cr

8,31

11,90

V

< 0,005

< 0,005

Ni

baza

baza

stopów, wraz z wymaganiami odpowiednich norm materiađowych przedstawiono w tabeli 1.
Materiađ przeznaczony na wzorzec skđadu chemicznego powinien charakteryzowaè siú jednorodnoħciæ w takim stopniu, aby przeprowadzone badania atestacyjne
i wydany certyÞkat byđy reprezentatywne dla cađej,
zakwaliÞkowanej na wzorzec iloħci materiađu. Z tego
wzglúdu oba stopy poddane zostađy analizie chemicznej
majæcej na celu potwierdzenie ich jednorodnoħci z wykorzystaniem techniki optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym (OES iskra). Przed
przystæpieniem do pomiarów zakupione wađki zostađy
przygotowane do badaē poprzez ich wstúpne pociúcie
i szlifowanie otrzymanych próbek.
Jako miarú jednorodnoħci przyjúto odchylenie standardowe wyników pojedynczych analiz uzyskanych dla
wszystkich próbek. Ocenie poddano takľe odchylenia
standardowe otrzymane dla poszczególnych powierzchni oraz porównano je z odchyleniami standardowymi
dla analogicznych pomiarów przeprowadzonych dla
próbek kontrolnych.
Stwierdzono, ľe wzglúdne odchylenia standardowe
(RSD) charakteryzujæce jednorodnoħè obu materiađów
dla prawie wszystkich pierwiastków nie odbiegajæ od
analogicznych wartoħci dla próbek i wzorców, nie przekraczajæc wartoħci 6% wzglúdnych, a dla zdecydowanej
wiúkszoħci pierwiastków – 3% wzglúdnych. Wartoħci
te sæ zarazem zbliľone do wartoħci RSD uzyskanych
dla materiađów odniesienia, które w przeszđoħci pozytywnie przeszđy testy na jednorodnoħè. Tak wiúc oba
materiađy búdæ mogđy byè wykorzystane jako póđprodukt na certyÞkowane materiađy odniesienia. Jedynie
dla ľelaza wartoħci RSD, zarówno w przypadku stopu
In713LC jak i Mar-M-247 byđy znaczæco wyľsze, osiægajæc poziom okođo 15%. W zwiæzku z tym w przewiduje siú dodatkowe testy z wykorzystaniem techniki
ßuorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF).

ników wħród dostúpnych certyÞkowanych materiađów
odniesienia, pozyskano trzy materiađy:
– aglorudú Krivbas ~48% Fe (materiađ o duľej zawartoħci SiO2 ~30% i P ~0,15%),
– koncentrat Teks – K ~61% Fe (zawierajæcy ~0,9%
Zn, ~4,6% CaO i ~0,15% S),
– oraz spiek wytworzony w Instytucie – Hala XIV ~
56% Fe (zawierajæcy ~11% CaO).
Materiađy te poddano obróbce mechanicznej majæcej
na celu otrzymanie jednorodnego surowca w postaci
proszku o uziarnieniu poniľej 0,1 mm. W tym celu materiađ wstúpnie suszono na powietrzu, a nastúpnie w
suszarce, w temperaturze 105oC. Wysuszony materiađ
w poddano nastúpnie mieleniu i przesiewaniu przez
sito o oczkach 0,1 mm. Mielenie prowadzono za pomocæ
mđyna kulowego z zastosowaniem stalowych kul. Zmielony surowiec wymieszano w plastikowej beczce po
czym sprawdzono jednorodnoħè otrzymanego surowca.
Jako miarú jednorodnoħci przyjúto wzglúdne odchylenie standardowe wyników oznaczeē. Badania jednorodnoħci przeprowadzono metodæ ßuorescencyjnej
spektrometrii rentgenowskiej za pomocæ spektrometru
ZSX Primus 2 Þrmy Rigaku.
Zađoľono, ľe materiađ moľna uznaè za jednorodny,
gdy wartoħè wzglúdnego odchylenia standardowego
uzyskana dla podstawowych skđadników nie przekracza 5%. Dla skđadników wystúpujæcych w stúľeniach
powyľej 0,1% wzglúdne odchylenie standardowe wyników oznaczeē nie przekracza wartoħci 1%. Na podstawie przeprowadzonych badaē moľna zatem stwierdziè,
ľe otrzymany materiađ jest jednorodny i moľe posđuľyè
do wytworzenia certyÞkowanego materiađu odniesienia.
Ostatecznie otrzymano trzy porcje jednorodnego surowca do wytworzenia certyÞkowanego materiađu odniesienia, kaľda o masie 35 kg, o uziarnieniu poniľej
0,1 mm.

Wytworzenie serii wzorców spieków i rud ľelaza
z wysokæ zawartoħciæ CaO. Cz I

Charakterystyka emisji lotnych wúglowodorów
z wybranej ľywicy furanowej i masy
formierskiej

Dla wytworzenia certyÞkowanych materiađów odniesienia odpowiadajæcych aktualnie stosowanym w
hutnictwie surowcom, dla których brak jest odpowied-

Badania prowadzono w oparciu o wybranæ ľywicú
furanowæ oraz masú formierskæ, w której jako spoiwo
zastosowano badanæ ľywicú furanowæ. Ze wzglúdu na
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zđoľonoħè procesów zachodzæcych w trakcie termicznego rozkđadu materiađów organicznych, oraz brak specyÞcznej metody okreħlania skđadu gazów uwalnianych
ze spoiw (ľywic) stosowanych w procesach odlewniczych, w ramach przeprowadzonych badaē posđuľono
siú dwoma technikami. Pierwsza z nich opierađa siú na
ukđadzie z kwarcowym reaktorem rurowym pozwalajæcym zarówno na stopniowe jak i szokowe ogrzewanie
badanych materiađów. W celu przeprowadzenia oznaczeē wúglowodorów lotnych w gazach uwalnianych
w trakcie stopniowego nagrzewania, próbkú analitycznæ o masie okođo 30 mg (dla ľywicy) i 50 mg (dla masy
formierskiej) umieszczono w kwarcowym reaktorze rurowym. Wđæczano przepđyw gazu noħnego i rozpoczynao
o
no ogrzewanie próbki do 1100 C z szybkoħciæ 70 C/min.
Đæczny czas trwania rozkđadu wynosiđ 30 min. Po tym
czasie nastúpowađo zamkniúcie przepđywu gazu noħnego oraz wyđæczenie nagrzewania. Nastúpnie kolumnú
z wúglem aktywnym (znajdujæcæ siú u wylotu gazów
z reaktora) z zaadsorbowanymi zwiæzkami organicznymi umieszczano w statywie i ekstrahowano 10 ml porcjæ eteru dietylowego. Otrzymany ekstrakt poddawano
analizie technikæ chromatograÞi gazowej pođæczonej ze
spektrometriæ masowæ. Badania szokowego rozkđadu
polegađy na umieszczaniu próbki analitycznej w streÞe
kwarcowego reaktora rurowego nagrzanej uprzednio
o
do temperatury 1100 C. Proces prowadzono w atmosferze argonu. Đæczny czas trwania rozkđadu wynosiđ 15
min. po tym czasie przepđyw gazu zamykano i postúpowano analogicznie jak w przypadku stopniowego nagrzewania. W trakcie badaē przeprowadzono 10 powtórzeē dla procesu stopniowego i szokowego nagrzewania
ľywicy furanowej oraz tyle samo powtórzeē dla masy
formierskiej. Druga technika bazowađa na termograwimetrycznym analizatorze (TGA), pracujæcym w trybie
stopniowego narostu temperatury, pođæczonym z kwadropulowym spektrometrem masowym. Dla wyznaczenia temperatur, w których nastúpowađo uwolnienie
badanych wúglowodorów lotnych z próbek, próbkú analitycznæ o masie okođo 9 mg (dla ľywicy furanowej) i 15
mg (dla masy formierskiej) umieszczano w ceramicznym tyglu analizatora TGA. Wđæczano przepđyw gazu
noħnego (argonu) i rozpoczynano ogrzewanie próbki do
o
1100 C. Badania prowadzono przy dwóch szybkoħciach
o
o
nagrzewania: 20 C/min i 50 C/min. Temperatura poo
czætkowa ukđadu wynosiđa 30 C.
W wyniku przeprowadzonych badaē okreħlono stúľenia zwiæzków organicznych uwalnianych z ľywicy furanowej oraz masy formierskiej w trakcie ich stopniowego oraz szokowego ogrzewania. Dodatkowo wyznaczono dla kaľdego z procesów wspóđczynniki zmiennoħci
pozwalajæce oszacowaè powtarzalnoħè prowadzonych
badaē.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, ľe
ħrednie stúľenia poszczególnych zwiæzków w gazach
uwalnianych podczas stopniowego nagrzewania ľywicy
furanowej sæ od kilku do kilkuset (alkohol furfurylowy)
razy wiúksze od tych uwalnianych z masy formierskiej.
Natomiast w przypadku szokowego nagrzewania masy
formierskiej stwierdzono, ľe sumaryczne stúľenie
BTEX-ów jest okođo 30 razy wyľsze w porównaniu do
gazów uwalnianych w trakcie stopniowego ogrzewania
tej masy. Wynika z tego, ľe gđównym ļródđem zwiæzków organicznych w trakcie zalewania formy ciekđym
metalem sæ procesy szokowego ogrzewania masy formierskiej.
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Wnioski
W ramach realizacji pracy:
• Opracowano procedury analityczne klasycznych
metod oznaczania manganu i dwutlenku manganu
w rudach i spiekach manganu. Wyznaczono równieľ
parametry metrologiczne obu metod.
• Przeprowadzono badania jednorodnoħci skđadu chemicznego póđproduktów przeznaczonych na wzorce
superstopów niklu z gatunków In713LC i Mar-M-247.
Dalsza produkcja obu wzorców prowadzona búdzie
w ramach pracy, której kontynuacja przewidziana
jest na rok 2014.
• Wytworzono trzy jednorodne materiađy na wzorce
rud i spieków ľelaza, kaľdy w iloħci okođo 35 kg. Materiađy te búdæ w kolejnym etapie pracy przedmiotem
miúdzynarodowych, miúdzylaboratoryjnych badaē
atestacyjnych.
• ZweryÞkowano program do chromatograÞcznego rozdzielania benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenów
i alkoholu furfurylowego. Przeprowadzono próby termicznego rozkđadu ľywicy furanowej i masy formierskiej. Otrzymane wyniki pozwoliđy na dokonanie
analizy statystycznej i ocenú poprawnoħci opracowanej metodyki badaē.

Piotr Skupieē, Radosđaw Swadļba, Radosđaw Rozmus

Badania zmian zawartoğci wċgla w skâadnikach
strukturalnych stali wielofazowych metodĆ EELS
Gđównym celem pracy byđo doskonalenie metodyki zwiæzanej z detekcjæ zmian zawartoħci wúgla w skđadnikach
strukturalnych stali wielofazowych. Jednakľe oczekiwania
potencjalnych zleceniodawców wymagađy rozszerzenie zakresu badaē o detekcje pierwiastków lekkich w tym boru
z rozdzielczoħciæ i czuđoħciæ atomowæ oraz rozpoznawanie
atomów tego samego pierwiastka w róľnych skđadnikach
struktury stali przy uľyciu metody spektroskopii EELS
i obrazowania EFTEM. Wykonane badania przyczyniđy siú
do wdroľenia i udoskonalenia metodyki badawczej zwiæzanej z wykorzystaniem spektroskopii EELS oraz obrazowania metodæ Þltracji strat energii elektronów EFTEM,
do badaē skđadu chemicznego skđadników strukturalnych
stali wielofazowych ze szczególnæ uwagæ na detekcjú pierwiastków lekkich. Zdobyte doħwiadczenie znaczæco pogđúbiđo doħwiadczenie w zastosowaniu spektroskopii EELS, co
pozwoli na zwiúkszenie konkurencyjnoħci Instytutu Metalurgii Ľelaza na rynku badaē materiađów.
Sđowa kluczowe: TEM, Spektroskopia strat energii
(EELS), Obrazowanie Þltracjæ elektronów (EFTEM)

Investigations of carbon content changes in components
of multi-phase structural steels by EELS method
The main aim of the work was to improve the methodology related to detection of carbon content changes in
components of multi-phase structural steels. However, the
expectations of potential customers required the scope of
investigations to be extended to include detections of light
elements, including boron, with atomic resolution and sensitivity as well as recognition of atoms of the same element
in different components of steel structure using the EELS
spectroscopy and EFTEM imaging methods. The completed investigations have contributed to implementation
and improvement in the research methodology related to
the application of EELS spectroscopy and imaging by the
energy-Þltered transmission electron microscopy (EFTEM)
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method in investigations of chemical composition of structural components of multi-phase steels, with particular attention paid to detection of light elements. The acquired
experience has considerably deepened the experience in use
of EELS spectroscopy, which will allow the competitiveness of the Institute for Ferrous Metallurgy on the materials testing market to be improved.
Key words: TEM, Electron Energy Loss Spectroscopy
(EELS), imaging by Energy-Filtered Transmission Electron Microscopy (EFTEM)

Wprowadzenie
Wspóđczesna inľynieria materiađowa wymaga zastosowania zawansowanych technik badawczych takich
jak spektroskopia strat energii elektronów (EELS)
i obrazowania z uľyciu Þltracji energii elektronów
(EFTEM). Wdroľenie tych technik badawczych w Instytucie Metalurgii Ľelaza wymagađo m.in. przeprowadzenia studium literatury z dziedziny zjawisk Þzycznych towarzyszæcych oddziađywaniu elektronów
z materiađem oraz szeregu konsultacji z inľynierem
aplikacyjnym dostawcy mikroskopu elektronowego.
Spektroskopia strat energii elektronów (EELS) oraz
mikroskopia transmisyjna z Þltracjæ energii elektronów
(EFTEM) sæ stosunkowo nowymi technikami pozwalajæcymi na analizú i obrazowanie skđadu chemicznego,
a takľe na okreħlenie rodzaju wiæzaē chemicznych. Uľycie ich z detektorami trybu skaningowego mikroskopu,
zwđaszcza z detektorem pola ciemnego HAADF, daje
moľliwoħè jednoczesnego uzyskiwania wysokorozdzielczych obrazów struktury oraz map skđadu chemicznego
tego samego obszaru próbki. Jednakľe sæ to metody
wysublimowane, stosowane do badaē z rozdzielczoħciæ
punktowæ na poziomie 1 Å oraz rozdzielczoħciæ energetycznæ poniľej 1 eV. Prawidđowa interpretacja wyników
uzyskiwanych tymi metodami jest moľliwa tylko przy
zachowaniu okreħlonych standardów przygotowania
próbek, doboru parametrów pracy mikroskopu i Þltra
energii elektronów oraz prowadzenia samego pomiaru.
Dodatkowe komplikacje wynikajæ z bogactwa sygnađów, zwđaszcza w technice EELS, która pozwala nie
tylko na analizú zawartoħci pierwiastków, ale równieľ
na identyÞkacjú wiæzaē chemicznych, okreħlenie gruboħci preparatu a nawet badania stađej dielektrycznej
materiađów. Metody te pozwalajæ na analizú pierwiastków co jest waľne zwđaszcza, ľe moľliwoħci takich nie
ma tradycyjnie stosowana dyspersyjna mikroanaliza
rentgenowska (EDS), która ma sđabszæ rozdzielczoħè
przestrzennæ i niľszæ rozdzielczoħè energetycznæ w porównaniu do spektroskopii EELS.
Gđównym celem pracy byđo doskonalenie metodyki
zwiæzanej z detekcjæ zmian zawartoħci wúgla w skđadnikach strukturalnych stali wielofazowych. Jednakľe
oczekiwania potencjalnych zleceniodawców wymagađy
rozszerzenie zakresu badaē o detekcjú pierwiastków
lekkich, w tym boru z rozdzielczoħciæ i czuđoħciæ atomowæ oraz rozpoznawanie atomów tego samego pierwiastka w róľnych skđadnikach struktury stali wielofazowych przy uľyciu metody spektroskopii EELS i obrazowania EFTEM.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađ do badaē stanowiđy próbki pochodzæce z aktualnie prowadzonych prac badawczych w Instytucie
Metalurgii Ľelaza: stale bainityczne, stal DP i odlewy
aluminium Al-2Si.
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Iloħciowa spektroskopia EELS wymaga przygotowania bardzo cienkich próbek. Ocenú gruboħci moľna wykonaè obserwujæc iloħè widocznych plazmonów. Wđaħciwa gruboħè to taka, przy której widoczny jest tylko
plazmon pierwszego rzúdu i jego natúľenie stanowi
mniej niľ 10% natúľenia piku elastycznego. Wymaga
to preparatyki z zastosowaniem zbieľnej wiæzki jonów
galu (FIB).
Przed rozpoczúciem badaē naleľy wyjustowaè i zogniskowaè spektrometr EELS. Do tego celu wykorzystuje siú pik elastyczny. W Þltrze obrazowym Gatan
procedura ta odbywa siú automatycznie – spektrometr uwaľa siú za wyjustowany gdy pik elastyczny ma
maksymalnæ wysokoħè i minimalnæ szerokoħè. Jakoħè
procedury justowania moľna sprawdziè obrazujæc pik
elastyczny w róľnych obszarach kamery CCD – jego
szerokoħè pođówkowa (búdæca jednoczeħnie miaræ rozdzielczoħci energetycznej) powinna byè stađa.
Praca w obszarze mađych i duľych strat energii elektronów odbywa siú przy mađych kætach akceptacji spektrometru. W obydwu przypadkach podaje siú wartoħè
2·10 mrad jako wystarczajæcæ do zachowania dobrej
rozdzielczoħci i dobrej wydajnoħci zbierania elektronów
po zderzeniach niesprúľystych. W obszarze wysokostratnym ta wartoħè kæta akceptacji zapewnia wydajnoħè w granicach aľ 50–75%, co jest nieporównywalnie
wiúksze niľ w technice EDX.
Wyniki i ich dyskusja
W przypadku próbki ze stali bainitycznej celem badania byđo sprawdzenie czy jest moľliwe dokđadne
okreħlenie zawartoħci wúgla w austenicie szczætkowym
przy uľyciu spektroskopii EELS. Na podstawie otrzymanych wyników badaē stwierdzono ľe zawartoħè ta
wynosi od 6,38 do 13,36%-at. (1,47–3,26%-wt.) przy
metodzie odcinania tđa Power Low, zmieniajæc metodú na 1st order Log-Polynominal wartoħè wzrasta do
przedziađu od 9,82 do 19,38%-at. (2,32–5,00%-wt.).
Otrzymane wyniki z metody obrazowania przy uľyciu
Þltracji energii elektronów EFTEM wykazađy równieľ
jakoħciowæ róľnicú w zawartoħci wúgla w badanych obszarach (Rys. 1).
Wykonane badania na próbkach ze stali DP miađy
na celu sprawdzenie zawartoħci wúgla na granicy rozdziađu ferryt – martenzyt. W tym celu pobrano próbkú
w ħciħle okreħlonym miejscu. Analizú przy uľyciu spektroskopii EELS przeprowadzono w trzech obszarach
oznaczonych jako A, B i C dwoma róľnymi metodami
„odciúcia tđa”. W analizowanych obszarach sprawdzano zawartoħè czterech pierwiastków tj.: C, Cr, Mn i Fe.
Otrzymane wyniki wykazađy, ľe wystúpujæ róľnice
w zawartoħci wúgla w zaleľnoħci od miejsca analizy,
a wartoħci mieszczæ siú w przedziađach od 3,51%-at.
(0,78%-wt.) do 12,82%-at. (3,10%-wt.) przy metodzie
odcinania tđa Power Low, zmieniajæc metodú na 1st
order Log-Polynominal wartoħci te wzrastajæ do przedziađu od 14,23%-at. (3,46%-wt.) do 25,42%-at. (6,86%wt.). Przeprowadzone badania przy uľyciu metody Þltracji energii elektronów EFTEM wykazađy równieľ, ľe
wystúpujæ obszary bogatsze i uboľsze w wúgiel.
W przypadku aluminium Al-2Si badania przy uľyciu spektroskopii EELS miađy na celu potwierdzenie
obecnoħci wydzieleē typu TiB2 w strukturze badanego
materiađu, a dokđadniej boru w tych wydzieleniach.
Przeprowadzone wczeħniej badania tj. mikroanaliza
skđadu chemicznego EDX i analiza dyfrakcyjna wyka-
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C %-wt.

Fe %-wt.

3,26

96,74

Metoda Power Law
13,36

86,64

Metoda 1st order Log-Polynomial
19,38

80,62

5,00

95,00

Rys. 1. Wyniki badaē na elektronowym mikroskopie transmisyjnym przy wykorzystaniu spektroskopii EELS dla fazy Fe-Ȗ
Fig. 1. Results of examinations with transmission electron microscope using EELS spectroscopy for Fe-Ȗ phase

zađy, ľe przypuszczalnie jest to wydzielenie typu TiB2.
Otrzymane wyniki spektroskopii EELS oraz obrazowanie metodæ Þltracji elektronów EFTEM potwierdziđo
w peđni wczeħniejsze przypuszczenie.
Wnioski
W wyniku przeprowadzonych badaē zgromadzono
wiedzú na temat nowych technik badawczych jakimi
sæ spektroskopia strat energii EELS oraz obrazowanie
metodæ Þltracji energii elektronów EFTEM. Wykonane
badania potwierdziđy wymagania dotyczæce tych metod

analizy. Na podstawie przeprowadzonych badaē moľna wnioskowaè, ľe opisywane techniki badawcze stanowiæ doskonađe uzupeđnienia do mikroanalizy skđadu
chemicznego EDX, umoľliwiajæ identyÞkacje trudnych
pierwiastków z punktu widzenia EDX tj. pierwiastków
lekkich. Badania przy uľyciu spektroskopii EELS pozwalajæ na jednoznacznæ identyÞkacjú czy w badanym
wydzieleniu wystúpujæ pierwiastki trudne do analizy
metodæ EDX tj. np. azot, tytan, bor. Uľycie obrazowania metodæ Þltracji strat energii elektronów EFTEM
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umoľliwia na szybkæ jakoħciowæ analizú skđadu chemicznego badanych obszarów. Otrzymywane mapy dla
wytypowanych pierwiastków charakteryzujæ siú duľæ
dokđadnoħciæ i rozdzielczoħciæ.
Wykonane badania przyczyniđy siú do wdroľenia
i doskonalenia metodyki badawczej zwiæzanej z wykorzystaniem spektroskopii EELS oraz obrazowania
metodæ Þltracji strat energii elektronów EFTEM, do
badaē skđadu chemicznego skđadników strukturalnych
stali wielofazowych ze szczególnym naciskiem na pierwiastki lekkie.
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Mariusz Adamczyk, Artur Ľak, Wđadysđaw Zalecki

Eksperymentalna identyfikacja czynników
decydujĆco oddziaâujĆcych na udarnoğý odlewów
ze staliwa stopowego G18NiMoCr3-6
zawierajĆcego mikrododatki V, Ti i/lub Nb
Przeprowadzono identyÞkacjú czynników metalurgicznych, tj. rodzaju i iloħci wtræceē niemetalicznych, poziomu
segregacji pierwiastków stopowych, rodzaju i iloħci nieciægđoħci wewnætrz odlewu i mikrostrukturalnych wpđywajæcych na udarnoħè odlewów ze staliwa stopowego w gatunku G18NiMoCr3-6 zawierajæcego mikrododatki Ti i/lub
V. Uzyskane wyniki pozwoliđy na opracowanie wstúpnych
zađoľeē odnoħnie do skđadu chemicznego staliwa oraz technologii obróbki cieplnej umoľliwiajæcych uzyskanie wymaganych wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych i ciægliwoħci
odlewów w obniľonych temperaturach.
Sđowa kluczowe: niskostopowe staliwo konstrukcyjne,
mikrododatki stopowe V i Ti, udarnoħè w niskiej temperaturze, mikrostruktura, wđaħciwoħci mechaniczne

Experimental identification of factors with critical effect on
impact strength of casts from G18NiMoCr3-6 alloy cast steel
containing micro-additions of V, Ti and/or Nb
The identiÞcation of metallurgical factors, i.e. the type
and amount of non-metallic inclusions, degree of alloying
element segregation, type and amount of discontinuities inside the cast and microstructural discontinuities affecting
the impact strength of casts from G18NiMoCr3-6 alloy cast
steel containing micro-additions of Ti and/or V was carried. The obtained results have allowed the development of
preliminary assumptions with regard to chemical composition of cast steel and heat treatment technology to obtain
the required strength properties and ductility of casts at
reduced temperatures.
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Key words: low-alloy constructional cast steel, alloying
micro-additions of V and Ti, impact strength at low temperature, microstructure, mechanical properties

Wprowadzenie
Celem pracy byđo dokonanie identyÞkacji czynników
metalurgicznych i strukturalnych najsilniej wpđywajæcych na udarnoħè w obniľonej temperaturze odlewów z
niskostopowego staliwa o skđadzie chemicznym zbliľonym do skđadu gatunku G18NiMoCr3-6 zawierajæcego
mikrododatki stopowe Ti i/lub V.
Przedmiotem badaē w projekcie byđo staliwo w gatunku G18NiMoCr3-6, z którego wykonuje siú odlewy
charakteryzujæce siú wysokæ wytrzymađoħciæ (Rm =
780÷980 MPa) oraz dobræ spawalnoħciæ. Znajdujæ one
zastosowanie m.in. na odpowiedzialne elementy w budownictwie instalacji przemysđowych (np. w przemyħle wydobywczym) i maszyn oraz w budowie pojazdów
i ľurawi. Jednym z problemów dotyczæcych odlewów
wykonanych z badanego gatunku staliwa, w szczególnoħci odlewów masywnych o duľym przekroju, sæ
trudnoħci w uzyskaniu odpowiedniej udarnoħci w obniľonej temperaturze (np. -40°C), przy jednoczesnym
speđnieniu wymaganych wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych. Jednym z proponowanych rozwiæzaē dla obniľenia temperatury przejħcia w stan kruchy odlewów
staliwnych, które nie wiæľe siú z koniecznoħciæ istotnej
modyÞkacji bazy technicznej odlewni, jest modyÞkacja
skđadu chemicznego staliwa G18NiMoCr3-6 poprzez
wprowadzenie do kæpieli metalowej mikrododatków.
Dodatek pierwiastków Nb, V oraz Ti ma na celu przede
wszystkim ograniczenie rozrostu ziarna austenitu
w trakcie austenityzowania przed hartowaniem oraz
umocnienie wydzieleniowe. Skutecznoħè korzystnego
oddziađywania wprowadzonych mikrododatków stopowych uzaleľniona jest gđównie od efektywnoħci wczeħniejszego procesu odtlenienia i odsiarczenia kæpieli
metalowej. W wyniku realizacji pracy dokonano oceny
wpđywu modyÞkacji skđadu chemicznego staliwa na obniľenie temperatury przejħcia w stan kruchy. Wyniki
pracy umoľliwiđy opracowanie wstúpnych wytycznych
odnoħnie do technologii obróbki cieplnej odlewów staliwnych z badanej grupy gatunkowej, zapewniajæcych
uzyskanie wymaganych wđaħciwoħci mechanicznych
i ciægliwoħci.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Materiađ do badaē stanowiđy odlewy ze staliwa z mikrododatkami stopowymi w gatunku zbliľonym do
G18NiMoCr3-6, pochodzæce z dwóch wytopów wykonanych w warunkach przemysđowych. Wyniki analizy
wytopowej skđadu chemicznego badanych materiađów
przedstawiono w tabeli 1. Róľnica w skđadzie chemicznym obu materiađów dotyczy rodzaju i zawartoħci mikrododatków stopowych. Badane staliwa róľniæ siú
zawartoħciæ gđównych pierwiastków stopowych oraz
wúgla. Staliwo G18NiMoCr3-6+V cechuje siú wiúkszæ
stopowoħciæ, jak równieľ dziúki modyÞkacji technologii
wytapiania i raÞnacji, charakteryzuje siú ono wiúkszæ
czystoħciæ pod wzglúdem zawartoħci tlenu i azotu. Staliwa odlano m.in. w wiæzki odlewów próbnych przeznaczonych do badaē w postaci tzw. kilbloków o zróľnicowanych gabarytach, które odpowiadajæ charakterystycznym przekrojom odlewów wđaħciwych.
Zakres badaē oraz analiz obejmowađ nastúpujæce
etapy:
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Tabela 1. Skđad chemiczny badanych staliw z gatunku G18NiMoCr3-6 z mikrododatkami stopowymi, analiza wytopowa,
% masowe
Table 1. Chemical composition of tested G18NiMoCr3-6 cast steels with alloying micro-additions, ladle chemical analysis,
wt %
Oznaczenie

C

Mn

Si

G18NiMoCr3-6 +(V, Ti)

0,17

0,88

0,48

G18NiMoCr3-6 +V

0,20

0,89

0,38

P

S

Cr

Ni

Mo

0,007 0,006

0,68

1,68

0,38

0,087 0,066

0,007 0,004

0,90

1,74

0,46

0,10

– zbadanie czystoħci staliw pod wzglúdem zawartoħci
wtræceē niemetalicznych oraz zawartoħci gazów,
– okreħlenie wpđywu parametrów wstúpnej obróbki
cieplnej odlewów na strukturú staliw z mikrododatkami stopowymi,
– przeprowadzenie badaē dylatometrycznych w celu
okreħlenia temperatur krytycznych (Ac1, Ac3) oraz
sporzædzenie wykresów CTPc,
– przeprowadzenie analizy iloħciowej wpđywu parametrów austenityzowania na wielkoħè ziarna austenitu pierwotnego,
– zbadanie hartownoħci staliw metodæ Jominy’ego,
– okreħlenie wpđywu parametrów odpuszczania po
hartowaniu na wđaħciwoħci mechaniczne oraz ciægliwoħè staliw.
Wyniki i ich dyskusja
Staliwo G18NiMoCr3-6+(V, Ti) charakteryzuje siú
wysokæ zawartoħciæ tlenu cađkowitego na poziomie
106ppm. Wystúpujæce w staliwie wtræcenia niemetalicznych typu CaO · Al2O3 sæ w postaci niezmodyÞkowanej. Stwierdzono obecnoħè duľych wtræceē TiN o ħredniej wielkoħci ~5 Pm, które wystúpujæ pojedynczo lub
wydzieliđy siú na tlenkach. Tlenki i siarczki wystúpujæ
gđównie w postaci mađych wtræceē o ħredniej wielkoħci
~3,5 Pm. Cađkowity udziađ wtræceē niemetalicznych
stanowi 0,5% udziađu powierzchniowego.
Staliwo G18NiMoCr3-6+V charakteryzuje siú wiúkszæ czystoħciæ pod wzglúdem zawartoħci tlenu cađkowitego (62 ppm). Stwierdzono wystúpowanie pojedynczych zđoľonych wtræceē niemetalicznych, gđównie
zmodyÞkowanych (kulistych) glinianów wapnia typu
12 CaO · 7Al2O3 oraz pojedynczych zđoľonych wtræceē
tlenkowo-siarczkowych. Ħredni udziađ powierzchniowy wtræceē niemetalicznych wynosi ~0,27%. Morfologia (kuliste czæstki) wystúpujæcych w staliwie wtræceē
niemetalicznych jest znacznie korzystniejsza w stosunku do wtræceē obserwowanych w staliwie z dodatkiem
tytanu. Wystúpujæce w nim wtræcenia niemetaliczne,
szczególnie twarde, duľe czæstki TiN o nieregularnym ksztađcie i ostrych krawúdziach, majæ negatywny
wpđyw na plastycznoħè oraz ciægliwoħè odlewów.
Obserwacje mikroskopowe wykazađy niejednorodnoħè struktury staliw, która cechuje siú wystúpowaniem obszarów o duľym zróľnicowaniu wielkoħci ziarn
oraz odznacza siú niejednorodnoħciæ rozmieszczenia
skđadników struktury, który jest efektem mikrosegregacji pierwiastków stopowych (gđównie Mo, Ni i Cr) nastúpujæcej w trakcie krzepniúcia odlewu. Wyniki badaē
oraz obliczeē wykazađy bardzo duľæ hartownoħè staliw, przy czym idealna ħrednica krytyczna D50 staliwa
G18NiMoCr3-6+V jest o ~45% wiúksza od wartoħci D50
wyznaczonej dla staliwa G18NiMoCr3-6+(V, Ti). Mađa
skđonnoħci do rozrostu ziarna austenitu w badanym zakresie temperatury, zwiæzanego z obecnoħciæ wydzie-

Cu

V

0,057

Ti

Alcađ
Almet

Ca
ppm

N
ppm

O
ppm

0,03

0,038
0,030

nb.

84

106

0,0022

0,018

50

76

62

leē azotków i wúglikoazotków tytanu oraz wanadu jest
prawdopodobnie przyczynæ braku istotnego wzrostu
hartownoħci staliw wraz ze wzrostem temperatury austenityzowania.
Z przeprowadzonych analiz strukturalnych i wyników badaē udarnoħci wynika, iľ wstúpna obróbka
cieplna odlewów staliwnych przed operacjæ ulepszania
cieplnego, powinna skđadaè siú z co najmniej dwóch
operacji wyľarzania normalizujæcego. Zastosowanie
podwójnego normalizowania w temperaturze 920°C
w czasie 5 godz. pozwala na uzyskanie drobnoziarnistej
struktury i nie powoduje ponadto widocznego odwúglenia powierzchni.
Na podstawie sporzædzonych charakterystyk chđodzenia odlewów w wodzie oraz wykorzystujæc wyniki badaē dylatometrycznych i mikrostrukturalnych
stwierdzono, iľ dla odlewów o wiúkszym przekroju
(>100 mm) ħrednia szybkoħè chđodzenia (~2°C/s) w zakresie temperatury 950÷200°C, jest niewystarczajæca
dla uzyskania w strukturze staliw jednorodnego martenzytu. W obszarze ħrodkowym odlewów uzyskuje siú
strukturú mieszanæ bainityczno-martenzytycznæ, przy
czym staliwo o wyľszej hartownoħci cechuje siú wyraļnie wiúkszym udziađem martenzytu. Zabieg chđodzenia
przy hartowaniu odlewów powinien byè prowadzony
w wodzie o moľliwie niskiej temperaturze (< 30°C).
Ulepszanie cieplne próbnych odlewów staliwnych
polegađo na hartowaniu z temperatury 950°C w wodzie po uprzednim wygrzewaniu odlewów w czasie
5 godz., a nastúpnie odpuszczaniu w temperaturze
620°C w czasie 5 godz. Przeprowadzone badania odlewów ze staliwa G18NiMoCr3-6+(V, Ti) wykazađy, ľe po
ulepszaniu cieplnym moľliwe jest uzyskanie wymaganych przez odbiorców wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych
i udarnoħci (Re = 860 MPa, Rm = 930 MPa, A5 = 12%,
KCV-40 = 42 J) jedynie dla mađych przekrojów odlewów do ok. 60 mm. Zwiæzane jest to gđównie ze stosunkowo niľszæ hartownoħciæ staliwa oraz niekorzystnym
rodzajem i morfologiæ wystúpujæcych w nim wtræceē
niemetalicznych. Badania odlewów ze staliwa G18NiMoCr3-6+V wykazađy, ľe po ulepszaniu cieplnym moľliwe jest uzyskanie wymaganych przez odbiorców wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych i udarnoħci równieľ dla
duľych przekrojów odlewów do ok. 140 mm. Wysokie
wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe i ciægliwoħè odlewów
o duľych przekrojach po ulepszaniu cieplnym jest wynikiem wysokiej hartownoħci staliwa, niskiej zawartoħci wtræceē niemetalicznych oraz korzystnej morfologii
wtræceē.
Wnioski
W pracy przeprowadzono badania pozwalajæce na
ocenú wpđywu zróľnicowanych zawartoħci mikrododatków stopowych na ciægliwoħè i wđaħciwoħci mechaniczne odlewów z niskostopowego staliwa o skđadzie
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chemicznym zbliľonym do gatunku G18NiMoCr3-6.
W pracy zbadano czystoħci staliw pod wzglúdem zawartoħci wtræceē niemetalicznych oraz dokonano oceny
wpđywu ich udziađu oraz morfologii na udarnoħè oraz
wđaħciwoħci wytrzymađoħciowe. Sporzædzono podstawowe charakterystyki materiađowe staliw, wyznaczajæc m.in. zakresy temperaturowe przemian fazowych,
charakterystyki rozrostu ziarna w trakcie austenityzowania oraz hartownoħè i podatnoħè na odpuszczanie.
Uzyskane wyniki pozwoliđy na opracowanie wstúpnych
zađoľeē odnoħnie do skđadu chemicznego staliwa oraz
technologii obróbki cieplnej umoľliwiajæcych uzyskanie
wymaganych wđaħciwoħci wytrzymađoħciowych i ciægliwoħci odlewów w obniľonych temperaturach. Wyniki
pracy zostađy wykorzystane do opracowania wniosku
o doÞnansowanie projektu pt. „Innowacyjna technologia wytwarzania nowego asortymentu staliwnych
odlewów do zastosowaē w ekstremalnych warunkach
eksploatacji w przemysđach wydobywczych”, zđoľonego
do NCBiR w ramach 3 konkursu Badaē Stosowanych
przez IMĽ w konsorcjum z Odlewniæ Pioma Sp. z o.o.
oraz Akademiæ Górniczo-Hutniczæ (Wydziađ Odlewnictwa).

Marcin Miczka

Analiza i prognozowanie indeksu zatrudnienia
oraz indeksu produkcji przemysâowej w dziaâach
polskiego przemysâu
W pracy zastosowano jednæ z metod analizy danych
przekrojowo-czasowych, przy zađoľeniu niestacjonarnoħci
analizowanych procesów. Oszacowano równania regresji,
podzielone na relacje dđugookresowæ wspólnæ dla wszystkich obiektów oraz relacje krótkookresowe charakterystyczne dla kaľdego obiektu z osobna. Zakres badaē obejmowađ
system gospodarczy opisany przez indeksy produkcji przemysđowej i zatrudnienia w 25 dziađach polskiego przemysđu w okresie styczeē 2000 – czerwiec 2013. Dane miesiúcznie zostađy opublikowane przez Eurostat.
Sđowa kluczowe: produkcja, zatrudnienie, przemysđ,
badania panelowe, niestacjonarnoħè

Analysis and forecasting the employment index
and the industrial production index in Polish industry sectors
One of the methods for analysis of cross-sectional and
time data was used in the paper, assuming that the analysed processes are non-stationary. The regression equations,
divided into long-term relations, shared by all objects, and
short-term relations, characteristic of each and every object, were estimated. The scope of the analysis included the
economic system described by the indexes of industrial production and employment in 25 branches of the Polish in-
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dustry between January 2000 and June 2013. The monthly
data were published by Eurostat.
Key words: production, employment, industry, panelbased research, non-stationarity

Wprowadzenie
Idea pracy oparta jest na publikacjach z dziedziny
analizy niestacjonarnych szeregów przekrojowo-czasowych[1-3]. W pracy zastosowano modele liniowe.
W ramach planowanego projektu SONATA BIS, zagadnienie to zostanie rozszerzone dla przypadku modeli
nieliniowych. Rozwój tej dziedziny opisano np. w artykuđach [4-6].
Zakres badaē obejmuje system gospodarczy opisany
przez indeksy produkcji przemysđowej i zatrudnienia
w 25 dziađach polskiego przemysđu w okresie styczeē
2000 – czerwiec 2013. Dane miesiúcznie publikowane
sæ przez Eurostat. Indeksy sæ formæ prezentacji danych uđatwiajæcæ ich porównywanie.
Praktycznym zastosowaniem opisanej metodyki jest
analiza dynamiki cyklu koniunkturalnego, w tym przypadku wahaē produkcji i zatrudnienia w przedsiúbiorstwach przemysđowych. Analiza taka pozwala przewidywaè poziom zatrudnienia oraz reagowaè z wyprzedzeniem na przewidywane zmiany w cyklu koniunkturalnym. Jest to metodyka wspomagajæca planowanie
polityki w przedsiúbiorstwach oraz w instytucjach rzædowych. Z punktu widzenia dziađu przemysđu, takiego
jak produkcja metali, sđuľy do analizy zmian w otoczeniu gospodarczym i przewidywania wpđywu tych zmian
na wybrany dziađ. Rozwój metodyki w kierunku panelowych modeli nieliniowych jest podyktowany specjalizacjæ Instytutu w dziedzinie wspomagania procesów
transformacyjnych takich jak restrukturyzacja, czego
przykđadem jest monograÞa [7]: W. Szulc, Transformacja polskiego hutnictwa ľelaza i stali do gospodarki wolnorynkowej, Prace Instytutu Metalurgii Ľelaza,
MonograÞa nr 6, 2014.
Opracowanie ma na celu stworzenie podstaw metodyki analizy i prognozowania procesów, jakie zostađy w
tej monograÞi opisane, co wymaga analizy w przekroju
przez badane jednostki oraz zađoľenia o nieliniowoħci
badanych procesów.
Materiađ, zakres i metodyka badaē
Podstawowym problemem w analizie niestacjonarnych szeregów czasowych jest to, czy wystúpuje w nich
pierwiastek jednostkowy. W przypadku szeregów przekrojowo-czasowych stosowane sæ przede wszystkim
testy, których autorami sæ Levin, Lin i Chu oraz Im,
Pesaran, Shin. Postacie równaē testowych oraz hipotezy statystyczne przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Podstawowe testy pierwiastków jednostkowych dla szeregów przekrojowo-czasowych
Table 1. Basic tests of unit elements for cross-sectional and time series
Kind of test
Levin, Lin & Chu

Test equation

Hypothesis

pi

H0: a = 0

Dyit = ayi.t - 1 + / b ij Dyi.t - j + X it' d + f it
Im, Pesaran, Shin

j=1

H1: a < 0

pi

H0: a i = 0 for all i

Dyit = ayi.t - 1 + / b ij Dyi.t - L + X it' d + f it
L=1

H1: )

a i = 0 for i = 1, 2, ...N1
a i < 0 for i = N + 1, N + 2, ..., N

42

Tabela 2. Wspóđczynniki relacji krótkookresowej
Table 2. Short-term relation indices

TREND

TREND^2

D(LNY2)

D(LNY2(-1))

D(LNY2(-2))

D(LNY2(-3))

D(LNY2(-4))

D(LNY2(-5))

D(LNY2(-6))

D(LNY2(-7))

D(LNY2(-8))

D(LNY2(-9))

D(LNY2(-10))

D(LNY2(-11))

D(LNY2(-12))

-0.005591

2.01E-05

-0.332584

-0.302377

-0.274997

-0.242542

-0.221649

-0.207846

-0.187606

-0.158537

-0.109620

-0.112181

-0.097397

-0.075479

-0.045796

2

3.466807

-0.005385

5.95E-06

-0.277102

-0.193135

-0.129193

-0.077436

-0.057936

-0.032759

-0.016337

-0.021195

-0.016309

-0.027093

-0.031035

-0.042374

-0.032668

3

2.689423

0.003814

-2.14E-05

-0.388577

-0.380682

-0.391630

-0.371111

-0.332620

-0.260673

-0.258540

-0.281380

-0.297925

-0.290236

-0.265314

-0.205260

-0.082094

4

3.565122

-0.006322

6.48E-06

-0.433974

-0.449492

-0.416116

-0.384178

-0.346593

-0.277093

-0.187064

-0.152426

-0.080359

-0.010353

0.044240

0.102713

0.074655

5

3.483619

-0.002711

-1.56E-05

-0.387892

-0.384388

-0.345379

-0.346844

-0.320838

-0.253167

-0.187298

-0.185009

-0.174347

-0.157613

-0.091219

-0.043203

-0.027077

6

3.369584

-0.002894

-5.67E-06

-0.335730

-0.286831

-0.226652

-0.186332

-0.156500

-0.124159

-0.088159

-0.074805

-0.055264

-0.033786

-0.005210

-0.000933

0.011810

7

3.171653

-0.002749

3.04E-06

-0.432535

-0.409583

-0.366623

-0.316859

-0.288649

-0.264681

-0.232454

-0.208141

-0.142271

-0.083701

-0.038963

0.000630

0.015869

8

3.103652

-0.004273

2.05E-05

-0.250648

-0.249706

-0.240625

-0.244925

-0.261029

-0.302398

-0.325601

-0.321231

-0.295824

-0.263351

-0.236950

-0.224953

-0.165648

9

2.998447

-0.003031

1.71E-05

-0.293806

-0.234591

-0.191638

-0.197705

-0.201802

-0.208694

-0.215226

-0.182323

-0.129243

-0.096198

-0.053080

-0.024744

-0.021469

10

3.249135

-0.004057

4.08E-06

-0.310214

-0.281406

-0.265300

-0.236224

-0.193634

-0.183839

-0.170708

-0.174354

-0.149317

-0.153930

-0.118730

-0.107828

-0.064945

11

3.238655

-0.006151

2.66E-05

-0.300366

-0.301290

-0.307867

-0.281823

-0.268400

-0.271627

-0.256818

-0.257550

-0.247862

-0.228428

-0.191634

-0.155714

-0.117404

12

3.320000

-0.005484

1.56E-05

-0.215482

-0.082838

-0.040634

0.012247

0.051735

0.079526

0.084268

0.088129

0.098842

0.090084

0.062083

-0.016753

-0.049165

13

2.901285

-0.000710

5.11E-06

-0.414125

-0.378250

-0.347663

-0.296550

-0.274141

-0.253650

-0.229617

-0.216570

-0.188579

-0.158592

-0.120606

-0.078930

-0.065992

14

3.155600

-0.002313

1.42E-06

-0.339876

-0.320591

-0.296311

-0.266900

-0.247113

-0.223611

-0.206080

-0.181404

-0.146088

-0.120012

-0.091865

-0.080021

-0.054019

15

3.102905

-0.001779

1.08E-06

-0.293728

-0.292555

-0.290519

-0.253462

-0.231328

-0.197253

-0.174953

-0.167181

-0.126100

-0.115396

-0.088954

-0.057706

-0.033239

16

3.025177

-0.002780

1.30E-05

-0.402730

-0.365039

-0.329596

-0.279639

-0.243803

-0.210076

-0.189348

-0.188467

-0.144229

-0.133760

-0.160687

-0.148074

-0.107621

17

2.611444

0.011957

-7.27E-05

-0.320039

-0.283816

-0.267368

-0.262836

-0.244377

-0.245821

-0.203443

-0.206808

-0.187915

-0.184935

-0.160995

-0.106910

-0.088506

18

2.780385

0.005559

-3.52E-05

-0.322844

-0.301289

-0.257163

-0.214464

-0.173014

-0.093276

-0.045466

-0.028036

0.009490

0.033289

0.043377

0.067593

0.045300

19

3.299979

-0.003099

-2.26E-06

-0.329457

-0.305263

-0.302444

-0.279964

-0.267190

-0.259303

-0.229205

-0.229209

-0.193980

-0.106775

-0.062545

-0.038046

-0.056507

20

2.848492

0.001552

-8.08E-06

-0.356819

-0.311792

-0.287176

-0.234732

-0.181440

-0.136282

-0.146674

-0.129587

-0.110500

-0.105671

-0.074933

-0.053076

-0.039709

21

3.418630

-0.001611

-1.87E-05

-0.323271

-0.262321

-0.216504

-0.183953

-0.154444

-0.116407

-0.079949

-0.056870

-0.041967

-0.033306

-0.027528

-0.020962

-0.007930

22

3.249088

-0.005660

1.94E-05

-0.256216

-0.209764

-0.183576

-0.170569

-0.152855

-0.150706

-0.128587

-0.130208

-0.115434

-0.109102

-0.177822

-0.199400

-0.218863

23

3.269761

-0.005294

1.77E-05

-0.179532

-0.079985

-0.047006

-0.032501

-0.045772

-0.039399

-0.051695

-0.066184

-0.069200

-0.092595

-0.113759

-0.132474

-0.084283

24

3.050609

-0.001297

1.25E-07

-0.297411

-0.235500

-0.195585

-0.160572

-0.132261

-0.104286

-0.080959

-0.081328

-0.079390

-0.088134

-0.091234

-0.081969

-0.050214

25

3.221210

-0.007581

3.52E-05

-0.416406

-0.387829

-0.356493

-0.314268

-0.267280

-0.284881

-0.186053

-0.234229

-0.214152

-0.175640

-0.185457

-0.100269

-0.087720
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Postaè tych testów wynika z samej deÞnicji stabilnoħci równania róľnicowego. Dla przypadku równania
pierwszego stopnia, o postaci:
y t = a1 yt - 1
wartoħè parametru a , który jest rozwiæzaniem równania charakterystycznego o postaci:
Aa1t - a1 Aa1t

-1

=0

gdzie A jest okreħlonæ z góry stađæ, nazywana jest pierwiastkiem charakterystycznym. Aby równanie byđo stabilne konieczne jest, aby wartoħè bezwzglúdna a1 byđa
mniejsza od jednoħci, a zatem pierwiastek powinien leľeè w krúgu jednostkowym. W przypadku, gdy wartoħè
pierwiastka charakterystycznego jest równa jednoħci,
moľna mówiè o procesie, który zawiera pierwiastek
jednostkowy. Cechæ charakterystycznæ takiego procesu
jest to, ľe róľnicowanie szeregu czasowego sprowadza
go do stacjonarnoħci, a to pozwala na stosowanie metod
uwzglúdniajæcych kointegracjú zmiennych.
Wyniki i ich dyskusja
Metodyka analizy niestacjonarnych szeregów przekrojowo-czasowych polega na oszacowaniu odrúbnie parametrów relacji dđugookresowej, wspólnej dla
wszystkich przekrojów oraz parametrów relacji krótkookresowych, opisujæcych proces stochastyczny generujæcy dane. Równanie relacji dđugookresowej (2001.22012.6) ma nastúpujæcæ postaè:
LNY1 = 0, 3791 LNY2 + f t
(0, 0176)
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Indywidualne, deterministyczne i krótkoterminowe
wspóđczynniki, pokazano w tabeli 2.
Wnioski
W ramach pracy stworzono podstawy do rozwiniúcia
badaē w dziedzinie analizy niestacjonarnych szeregów
przekrojowo-czasowych zatrudnienia i produkcji. Wykorzystano dane publikowane przez Eurostat. Dane
dotyczæ indeksów jednopodstawowych zatrudnienia
i produkcji w podziale na 25 dziađów przemysđu. Dane
dotyczæ okresu styczeē 2000 – czerwiec 2013, co daje
w sumie 162 obserwacje dla kaľdej zmiennej. Taka
liczba obserwacji powala efektywnie stosowaè metody
statystyczne.
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