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WKŁAD LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH
INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA W ROZWÓJ
CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA
Od ponad 50 lat Laboratorium Analiz Chemicznych Instytutu Metalurgii Żelaza jest producentem certyfikowanych
materiałów odniesienia stali węglowych, nisko-, średnio- i wysokostopowych, żużli stalowniczych, wielkopiecowych
i z procesu EŻP, rud i koncentratów żelaza, a ostatnio także stopów niklu i kobaltu. Obecnie oferowane są również
materiały odniesienia stali (lite i wiórowe) z atestowaną zawartością wapnia i azotu. Zakres produkcji wzorców zmieniał się wraz ze zmianą zapotrzebowania przemysłu metalowego, tj. wraz z rozwojem nowych technologii. Produkcja
wzorców, badanie ich jednorodności oraz atestacja prowadzone są zgodnie z Przewodnikami ISO 30–35. W atestacji
wzorców uczestniczą renomowane laboratoria krajowe i zagraniczne. O jakości wytwarzanych wzorców świadczy międzynarodowe uznanie ich kompatybilności z innymi wzorcami znanych producentów oraz coraz większy ich eksport,
zwłaszcza na rynek europejski, amerykański i azjatycki.
Słowa kluczowe: certyfikowane materiały odniesienia, wzorce składu chemicznego

THE CONTRIBUTION OF CHEMICAL ANALYSES LABORATORY
OF THE INSTITUTE FOR FERROUS METALLURGY
IN DEVELOPMENT OF THE CERTIFIED REFERENCE MATERIALS
For over 50 years the Chemical Analyses Laboratory of the Institute for Ferrous Metallurgy has been a manufacturer of reference materials for analyses of carbon, low-,medium and high-alloy steels, metallurgical, blast-furnace
and ESR process slags; iron ores and concentrates. Recently the reference materials of nickel and cobalt alloys were
added. The Laboratory also offers standard reference samples (disks and chips) of steels with certified content of
calcium and nitrogen. Reference material’s production range has been changing continuously greflectin demands of
metal industry and new technologies developments. The inter-laboratory analyses program, the homogeneity control
and certification programs have been performed according to the guidelines of ISO Guides 30–35. The acknowledged
Polish and foreign laboratories take part in certification analysis. The quality of the IMZ reference materials is testified by their traceability to the world-wide known reference materials and also by increasing export into the European,
American and Asian markets.
Keywords: certified reference materials, chemical composition of reference materials

1. WSTĘP
Proces produkcji stali i wyrobów metalowych poddawany jest sprawdzaniu na wszystkich jego etapach.
Istotnym elementem w tym zakresie jest kontrola składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów,
a także powstających odpadów. Jednym z wymogów
stawianych laboratoriom obsługującym proces produkcji jest krótki czas wykonania badań, z wykorzystaniem szybkich i jednocześnie dokładnych metod
analizy. Dlatego też w laboratoriach przemysłowych
szczególnego znaczenia nabierają instrumentalne metody analizy takie jak optyczna spektrometria emisyjna, spektrometria fluorescencji rentgenowskiej oraz
absorpcja promieniowania podczerwonego. Metody te
charakteryzują się dużą dokładnością i krótkim czasem wykonania oznaczeń, ale wymagają kalibracji
z wykorzystaniem materiału o składzie chemicznym
i strukturze zbliżonym do materiału badanego. Oznacza to, że wraz z rozwojem instrumentalnych metod
analizy konieczne było wytwarzanie odpowiednich

materiałów wzorcowych, a historia ich produkcji jest
ściśle podporządkowana możliwościom aparaturowym
z uwzględnieniem potrzeb przemysłu.
Nie mniej ważnym czynnikiem stymulującym produkcję wzorców jest ciągły wzrost poziomu kontroli jakości pracy laboratoriów. Stosowanie certyfikowanych
materiałów odniesienia w kontroli składu chemicznego
jest elementem niezbędnym dla określenia jakości wyniku analizy.
W niniejszej pracy opisano wkład Laboratorium Analiz Chemicznych IMŻ w rozwój certyfikowanych materiałów odniesienia wykorzystywanych do badań szerokiego asortymentu materiałowego, a także ich wytwarzanie i doskonalenie metod badań ich jednorodności.

2. HISTORIA PRODUKCJI WZORCÓW
Początki współczesnych instrumentalnych metod
analizy sięgają końca XIX wieku, kiedy to wykryte
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zostały zjawiska wykorzystywane w dzisiejszej aparaturze analitycznej (1860 – spektroskopia, Kirchhoff-Bunsen; 1895 – promieniowanie X, Roentgen).
Pierwsze wzorce składu chemicznego wyprodukowano
na początku XX wieku (1912 rok – wzorzec „normalnej
stali” z atestowaną zawartością węgla, Niemcy), a w
1948 roku, kiedy wyprodukowano pierwszy spektrometr, w Stanach Zjednoczonych było dostępnych ponad
400 spektrograficznych wzorców składu chemicznego
(tabl. 1).
Tablica 1. Raport o dostępnych wzorcach, certyfikowanych
materiałach odniesienia i materiałach o wysokiej czystości
(ASTM Committee E-2 on Emission Spectroscopy, 1963)
Table 1. The report on the available standard samples, reference samples, and high-purity materials for spectrochemical analysis (ASTM Committee E-2 on Emission Spectroscopy, 1963)
Rok

Wzorce
spektrograficzne

Wzorce
chemiczne

Razem

1944

210

103

313

1947

435

113

548

1950

632

120

752

1955

979

169

1148

1960

2145

205

2350

1963

2631

220

2851

Od ponad 50 lat Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach jest producentem certyfikowanych materiałów
odniesienia. W pierwszych seriach spektrograficznych
wzorców produkowanych w Instytucie atestowana była
zawartość składników stopowych: krzemu, manganu,
chromu, niklu, molibdenu, wanadu i miedzi. Zawartość
węgla, siarki i fosforu nie była atestowana, gdyż przy
użyciu metody spektrograficznej pierwiastki te nie były
analizowane (rys. 1).
W miarę rozwoju metod analitycznych liczba i zakres
atestowanych pierwiastków ulegały ciągłemu rozszerzaniu o kolejne pierwiastki stopowe oraz pierwiastki
zanieczyszczające gotowy produkt. Zwiększał się również asortyment oferowanych wzorców. Równolegle
z certyfikowanymi materiałami odniesienia służącymi
do kalibracji i kontroli spektrometrów, powstały wzorce
do kontroli klasycznych metod analizy (wzorce wiórowe
stali oraz wzorce proszkowe materiałów niemetalicz-
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nych – rud żelaza i żużli). Obok stali węglowych, niskoi średniostopowych, w latach 1979–1987, powstały
w kooperacji z Hutą Baildon, wzorce stali stopowych.
W produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia
Instytut współpracował w ramach RWPG z analogicznymi Instytutami w Związku Radzieckim, NRD, Czechosłowacji, Węgrzech i Bułgarii.
Po przeprowadzonej w latach 90. ub. wieku reorganizacji Instytutu prace badawcze nad wytwarzaniem
certyfikowanych materiałów odniesienia realizowane
były przez obecny zespół Laboratorium Analiz Chemicznych. Nowa produkcja wzorców szybko odpowiadała na zapotrzebowanie przemysłu. W 1997 roku
powstała nowa seria stali średniostopowych oraz stali
automatowych. W 1999 roku pojawiła się seria certyfikowanych materiałów odniesienia różnych gatunków
stali z atestowaną zawartością azotu, glinu i wapnia.
W następnych latach zostały opracowane kolejne serie
wzorców stali wysokostopowych, rud i koncentratów
żelaza, a ostatnio także stopów niklu i kobaltu. Asortyment wytworzonych materiałów był i jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku światowego
oraz wymagania polskich i międzynarodowych norm.
Zakres atestowanych pierwiastków w tych materiałach
nawiązuje do tendencji w zakresie metalurgicznej czystości materiałów.

Rys. 2. Nowe wzorce spektrometryczne i wiórowe wyprodukowane przez IMŻ
Fig. 2. The new spectrometric and chemical reference materials, manufactured by the Institute for Ferrous Metallurgy

3. AKTUALNA PRODUKCJA WZORCÓW

Rys. 1. Wzorce spektrograficzne wyprodukowane w IMŻ
w latach pięćdziesiątych XX wieku
Fig. 1. Reference materials for spectrography, manufactured by Institute for Ferrous Metallurgy in the fifties of the
20th century

Aktualnie produkcja wzorców, badania ich jednorodności oraz atestacja prowadzone są zgodnie z Przewodnikami ISO 30–35. Materiał na wzorce pochodzi od
renomowanych producentów surowców. Realizowane
są także prace mające na celu wytwarzanie materiału
na wzorce za pomocą istniejącego w Instytucie zaplecza
hutniczego. Przygotowanie materiału do badań i kontrola jednorodności surowca prowadzone są w Laboratorium Analiz Chemicznych Instytutu z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury laboratoryjnej i sprzętu
kontrolno-pomiarowego. Ocena jednorodności materiału prowadzona jest zgodnie z normą ASTM 826–85.
W badaniach atestacyjnych wzorców uczestniczą cenione laboratoria analityczne krajowe i zagraniczne, wśród
których w pierwszej kolejności należy wymienić:
– ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Krakowie,
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– ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Dąbrowie Górniczej,
– ISD Huta Czętochowa, Częstochowa,
– Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii
Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
– Polcargo – Medyka,
– ArcelorMittal Ostrava a.s., Czechy,
– Tŕinecké Železárny a.s., Czechy,
– Vítkovice Testing Center, Czechy
– ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou, Czechy,
– Leco Instrumente Pilzen – Aplication Laboratory,
Prague, Czechy,
– U.S. Steel Košice s.r.o., Słowacja,
– Instytut Certyfikowanych Materiałów Odniesienia,
Rosja.
Laboratoria te dysponują nowoczesną aparaturą
badawczą i obsługiwane są przez doświadczoną kadrę
analityczną. Jakość ich pracy potwierdzona jest posiadanymi certyfikatami oraz ich stałą aktywnością na
konferencjach analityków i producentów wzorców. Statystyczna weryfikacja wyników badań statystycznych
prowadzona jest zgodnie z Normą ISO 5725.
Aktualna oferta certyfikowanych materiałów odniesienia produkcji IMŻ obejmuje:
– serię wzorców (spektralnych i chemicznych) stali niskostopowych – 10 pozycji;
– serię wzorców (spektralnych i chemicznych) stali automatowych – 5 pozycji,
– serię wzorców (spektralnych i chemicznych) stali wysokostopowych i konstrukcyjnych – 30 pozycji,
– serię wzorców stali niskostopowych (spektralnych
i chemicznych) z atestowanymi śladowymi zawartościami Al, Ca, i N – 20 pozycji,
– serię wzorców stopów niklu i kobaltu (wzorce spektralne i chemiczne) – 6 pozycji,
– wzorce chemiczne stali nisko- i średniostopowej – 30
pozycji,
– wzorce chemiczne stali wysokostopowych – 30 pozycji,
– wzorce żużli – 11 pozycji,
– wzorce rud żelaza – 14 pozycji.
W produkowanych obecnie wzorcach atestowana
jest, obok zawartości składników podstawowych, także
zawartość pierwiastków występujących w stężeniach
śladowych. Potrzeba atestacji pierwiastków śladowych
ma swoje źródło w stale rozszerzającym się zakresie
kontroli procesu produkcji i wyrobów gotowych. Systematycznie wzrastające wymagania nowoczesnych
technologii oraz przepisy związane z kontrolą wpływu
produkcji na środowisko powodują konieczność stałego
rozszerzania kontroli analitycznej. W certyfikowanych
materiałach odniesienia wytwarzanych w IMŻ atestowana jest zawartość około 20 pierwiastków i tym samym spełniają one potrzeby odbiorców.
Oferta certyfikowanych materiałów odniesienia jest
ciągle poszerzana o nowe materiały, na które pojawia
się zapotrzebowanie wynikające z bezpośrednich zapytań odbiorców. Na corocznych konferencjach Analityków Hutnictwa, których współorganizatorem jest
Laboratorium Analiz Chemicznych, pojawiają się informacje dotyczące zapotrzebowania na wzorce nowych
materiałów w różnych gałęziach przemysłu.
Wcześniej produkowane certyfikowane materiały odniesienia, oferowane przez Instytut Metalurgii Żelaza,
skierowane były głównie dla polskiego hutnictwa oraz
współpracujących zakładów przemysłowych Europy
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Wschodniej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej
i otwarciu na rynki światowe produkowane w IMŻ
certyfikowane materiały odniesienia oprócz odbiorców
polskich szybko znalazły się w ofercie renomowanych,
światowych dystrybutorów i producentów wzorców:
– Brammer Standard Co., Ltd – USA
– Analytical Reference Materials – USA
– MBH Analytical LTD – Anglia
– SPEX CertiPrep – Anglia
– Metalscan Ltd – Anglia
– Beijing NCS Analytical Instruments Co., Ltd –
Chiny
– Jialianzhuangye Technology Ltd – Chiny
– Corporation Scientifique Claisse – Québec, Kanada
– HRT Labortechnik GmbH – Niemcy
– 2Theta – Czechy
– Isostandards Material, S.L – Hiszpania
– Teknolab Sverige – Szwecja
– LGC Standards – Szwecja
– ICRM Center – Rosja,
– Madras Metallurgical Services – Chennai, Indie,
– Metimex – Braitlender – Niemcy
– TechLab – Metz CEDEX – Francja
– Herzog Japan Co., Ltd – Japonia
– Well Group Scientific (USA) Limited – Chiny
– King International Corporation – Seul, Korea
– ACOTENICA S/A Industria e Comercio – Brazylia
– Equilab, S.A. – Madryt, Hiszpania
Sprzedaż wzorców dla odbiorców zagranicznych przekroczyła zapotrzebowanie odbiorców krajowych. W ciągu ostatnich lat, od wejścia Polski do Unii Europejskiej,
całkowita sprzedaż wzorców podlegała ciągłemu wzrostowi (rys. 3).

Rys. 3. Sprzedaż przez IMŻ certyfikowanych materiałów
odniesienia w latach 2002–2009
Fig. 3. Sale of the certified reference materials by the Institute for Ferrous Metallurgy in the period 2002–2009

Potwierdzeniem ugruntowanej pozycji i wysokich
kompetencji Laboratorium Chemicznego IMŻ wśród
światowych producentów certyfikowanych materiałów
odniesienia jest, oprócz produkcji i sprzedaży wzorców
składu chemicznego, także czynne zaangażowanie w
atestację certyfikowanych materiałów odniesienia realizowaną przez innych wytwórców wzorców. Współpraca w tej dziedzinie zapoczątkowana została z takimi
jednostkami jak:
– Brammer Standard Co., Ltd – USA
– Instytut Certyfikowanych Materiałów Odniesienia,
Rosja,
– Central Geological Laboratory of Mongolia.
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Obecność nazwy Instytutu Metalurgii Żelaza na
świadectwach certyfikacyjnych wzorców produkowanych przez tych producentów jest potwierdzeniem renomy Laboratorium Analiz Chemicznych IMŻ.
Realizowane obecnie prace nad wytwarzaniem certyfikowanych materiałów odniesienia prowadzone są
dwukierunkowo. Jednym z nich jest rozszerzanie oferty o nowe certyfikowane materiały odniesienia do kontroli analitycznej surowców i produktów związanych
z wdrażaniem nowych technologii. Drugim natomiast
jest doskonalenie technologii wytwarzania i przetwarzania materiału na wzorce.
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4. PODSUMOWANIE
Wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia jest jednym ze statutowych zadań Instytutu Metalurgii Żelaza, które jest realizowane już od ponad 50
lat. Wyprodukowane dotychczas i oferowane do sprzedaży wzorce, spełniają wymagania aktualnych światowych standardów. Różnorodność i nowoczesność oferty,
dzięki odpowiednio dobranemu składowi chemicznemu
wytwarzanych wzorców, a także zakresie stężeń atestowanych składników sprawiają, że materiały te dobrze wpasowują się w zapotrzebowanie polskiego oraz
światowego rynku. Zapoczątkowana współpraca z innymi producentami otwiera możliwości podjęcia się
opracowywania i certyfikacji materiałów odniesienia
dla jeszcze szerszego kręgu odbiorców.
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