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WPŁYW ŻELAZA NA NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE
STOPU CU-FE-SB

INFLUENCE OF IRON ON THE SURFACE TENSION OF CU-FE-SB
ALLOYS
The results of study on the influence of iron on the surface tension of liquid ternary Cu-Fe-Sb systems are presented.
The measurements were carried out with the sessile drop method, at the range of temperature 1373–1573 K for alloys
with constant ratio copper to antimony XCu/XSb = 3 and variable content of iron XFe = 0.02–0.06. It was demonstrated
that the surface tension varies as a linear function of concentration of iron. Used addition of iron has just slight
influence on the surface tension value of investigated systems. The changes of the surface tensions as a function of
temperature were also demonstrated.
Keywords: surface tension, iron, Cu-Fe-Sb alloys, sessile drop method

1. WPROWADZENIE
Żelazo należy do domieszek nieodłącznie towarzyszących miedzi. Stanowi ono (obok ołowiu, arsenu antymonu i bizmutu) składnik stopu z procesu odmiedziowania
żużla zawiesinowego powstającego w trakcie przetopu
polskich koncentratów miedzi. Ponadto pierwiastek
ten może pojawiać się również jako dodatek przy produkcji stopów Cu. Podczas gdy literatura bogata jest
w informacje na temat napięcia powierzchniowego czystego ciekłego żelaza, to w odniesieniu do układów podwójnych Cu-Fe dane te są ograniczone. Badania nad
wpływem żelaza na napięcie powierzchniowe miedzi
prowadzone były przez Brillo i Egry’ego [1] oraz Nogi
i współpracowników [2], przy czym pomiary przeprowadzone przez tych autorów dotyczyły głównie stopów
o wysokiej zawartości żelaza. Natomiast w zakresie
właściwości powierzchniowych stopów miedzi z żelazem i antymonem brak jest w piśmiennictwie tego typu
doniesień. Dlatego podjęto badania mające na celu
określenie napięcia powierzchniowego stopów trójskładnikowych, będących ciekawym przykładem układów, zawierających żelazo, charakteryzujące się wysoka wartością napięcia powierzchniowego w stosunku
do pozostałych składników oraz antymon, pierwiastek
wykazujący cechy substancji powierzchniowo aktywnej
w układach dwuskładnikowych Cu-Sb [3].

dą kropli leżącej przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego PR–37/1600, produkcji Przemysłowego
Instytutu Elektroniki w Warszawie, wyposażonego
w termoparę PtRh30-PtRh6 oraz instalację do przedmuchiwania przestrzeni reakcyjnej gazem obojętnym. Schemat aparatury pomiarowej wraz z układem
doprowadzającym argon przedstawiono na rys. 1. Próbkę stopu w kształcie walca (średnica i wysokość około
4 mm) umieszczano na podkładce wykonanej z Al2O3,
wprowadzano do poziomej komory roboczej pieca i nagrzewano do żądanej temperatury. Pomiar rozpoczynano po utworzenie się kropli ciekłego stopu, w danej
temperaturze utrzymując próbkę w warunkach stabilności termicznej przez około 10 minut. W trakcie trwania eksperymentu obraz próbki był obserwowany na
monitorze i rejestrowany. Pomiary napięcia powierzchniowego trójskładnikowych stopów Cu-Fe-Sb przeprowadzono w temperaturach 1373 K, 1473 K, 1573 K, dla
układów charakteryzujących się stałym stosunkiem
ułamków mol. miedzi do antymonu XCu/XSb = 3 oraz
zmienną zawartością żelaza XFe = 0,02; 0,04; 0,06. Przy
wyznaczaniu napięcia powierzchniowego posłużono się
procedurą obliczeniową, polegającą na estymacji metodą najmniejszej sumy kwadratów parametrów równań
różniczkowych opisujących kształt leżącej kropli. Zastosowana metodyka obliczeniowa została szczegółowo
opisana w pozycji literaturowej [4].

2. MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ
Przeznaczone do badań próbki stopów sporządzono
przez stopienie w piecu komorowym przez okres 1 godziny, precyzyjnie odważonych ilości metali, umieszczonych uprzednio w zamkniętych kapsułach kwarcowych. Do przygotowania próbek wykorzystano miedź
gatunku M00B oraz żelazo i antymon gatunku cz.d.a.
Pomiary napięcia powierzchniowego prowadzono meto-

Rys. 1. Schemat aparatury pomiarowej
Fig. 1. Schematic view of the apparatus
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3. WYNIKI BADAŃ

Tablica 1. Zależności napięcia powierzchniowego stopu
Cu-Fe-Sb w funkcji zawartości żelaza

Rozpatrując zamiany napięcia powierzchniowego
badanych stopów w funkcji zawartości w nich żelaza,
stwierdzono, że pierwiastek ten nie wpływa znacząco na
wartość badanego parametru. Oddziaływanie żelaza,
w zakresie stosowanych stężeń na napięcie powierzchniowe stopów Cu-Fe-Sb zobrazowano na rys. 2, zaznaczając punktami wartości średnie napięcia powierzchniowego. Natomiast w tablicy 1 zestawiono, zastosowane do opisu tych zależności, postaci równań liniowych
(V = q1 + q2XFe). Jak można zauważyć, wzrostowi zawartości Fe w badanych układach towarzyszy jedynie niewielki wzrost napięcia powierzchniowego. Przykładowo
w temperaturze 1573 K wartość napięcia powierzchniowego stopu o zawartości żelaza XFe = 0,02 wynosi
680 mN·m-1 i wzrasta do 694 mN·m-1 przy zawartości
tego metalu w stopie w ilości 0,06 ułamka mol. Fe. Analizowane układy charakteryzują się niskimi wartościami napięcia powierzchniowego zarówno w odniesieniu
do czystego żelaza (σFe = 1920 mN·m-1 [1]) jak i miedzi
(1331 mN·m-1 [4]), co powodowane jest wysoką zawartością antymonu (pierwiastka powierzchniowo aktywnego) w stopach i determinującym oddziaływaniem
tego składnika na napięcie powierzchniowe [5]. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły również na określenie wpływu temperatury na napięcie powierzchniowe stopów Cu-Fe-Sb. Przedstawione na rys. 3 wyniki
wskazują, że badany parametr jest liniową funkcją
temperatury, która nie wpływa znacząco na wartość
napięcia powierzchniowego trójskładnikowych stopów
miedzi z żelazem i antymonem.

Table 1. The surface tension of Cu-Fe-Sb alloys as a function of concentration of iron

Rys. 2. Wpływ żelaza na napięcie powierzchniowe stopów
Cu-Fe-Sb
Fig. 2. Influence of iron on the surface tension of Cu-Fe-Sb
alloys

σ = q1 + q2 XFe,
mN·m-1
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11

255

674 + 346XFe

13

309
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T, K

3

1573

Rys. 3. Zmiana napięcia powierzchniowego stopów Cu-FeSb w zakresie temperatur 1373–1573 K
Fig. 3. The change of surface tension of Cu-Fe-Sb alloys at
the range of temperature 1373–1573 K

4. WNIOSKI
Stosując metodę kropli leżącej określono napięcie
powierzchniowe trójskładnikowego stopu Cu-Fe-Sb
w funkcji zawartości żelaza. Stosowany dodatek Fe
w ilości XFe = 0,02; 0,04; 0,06 ma niewielki wpływ na
wartość napięcia powierzchniowego układów miedzi
z żelazem i antymonem. Wzrostowi stężenia tego metalu w badanych stopach towarzyszy jedynie niewielki wzrost napięcia powierzchniowego. W badaniach
uwzględniono również wpływ temperatury na napięcie powierzchniowe stopów Cu-Fe-Sb, stwierdzając, że
temperatura nie wpływa w zasadzie na wartość napięcia powierzchniowego rozpatrywanych układów.
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