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Streszczenie
Praca przedstawia wyniki badaĔ nad wytwarzaniem gĊstych spieków z wĊglika krzemu metodą odlewania z zawiesin wodnych. Jako
aktywatorów spiekania uĪyto mieszaniny tlenku glinu i tlenku itru w stosunku wagowym 3:2 w iloĞci 10% masowych w odniesieniu do
suchej masy SiC. ZawiesinĊ stabilizowano elektrostatycznie poprzez zmianĊ pH. Wykonane badania potencjaáu dzeta w funkcji pH oraz
badania lepkoĞci w funkcji pH i udziaáu objĊtoĞciowego fazy staáej w zawiesinie umoĪliwiáy dobór parametrów zawiesiny, tj. udziaáu objĊtoĞciowego cząstek faz staáych, który wyniósá 30% oraz pH zawiesiny bliskiego 8,5. Wyniki badaĔ potwierdziáy, Īe moĪliwe jest wytworzenie
zawiesin rozrzedzanych Ğcinaniem, nadających siĊ do odlewania wylewnego. Wzrost wytrzymaáoĞci formowanych wyrobów w stanie
surowym, umoĪliwiający ich wstĊpną obróbkĊ, uzyskano poprzez zastosowanie komercyjnego spoiwa akrylowego (Duramax™ B – 1000).
Przygotowane w ten sposób wyroby spiekano swobodnie w temperaturze 2050°C. Otrzymane spieki charakteryzowaáy siĊ wysokim
stopniem zagĊszczenia oraz jednorodną mikrostrukturą. Badania odpornoĞci na kruche pĊkanie wykazaáy pozytywny wpáyw aktywatorów
tlenkowych na wzrost KIc do wartoĞci ~ 5 MPa·m0,5, w stosunku do spieków jednofazowych.
Sáowa kluczowe: SiC, odlewanie z gĊstw, mikrostruktura ¿nalna, wáaĞciwoĞci mechaniczne, aktywator tlenkowy spiekania

SiC-BASED MATERIALS OBTAINED BY THE SLIP CASTING METHOD
The paper presents results of a research designed to obtain dense material of silicon carbide formed into shapes by slip casting, using
aqueous suspensions. Alumina oxide and yttrium oxide were used as sintering additives in a weight ratio of 3:2 in an amount of 10% by
mass relative to the dry weight. The slurry was electrostatically stabilized by changing pH. Determination of the zeta potential as a function
of pH, and viscosity tests performed as a function of pH and volume concentration of solid phase allowed selecting proper parameters
of the suspension such as a solid volume loading of 30% and a pH value of ~ 8,5. The results of these investigations con¿rmed that it is
possible to produce pseudoplastic slurries suitable for slip casting. The increase in strength of green bodies, allowing for their preliminary
processing, was obtained by addition of a commercial acrylic binder (Duramax™ B – 1000). SiC casts were pressureless sintered at
2050°C, which led to high densities and ¿ne, homogeneous microstructures. A fracture toughness test revealed positive effects of the
sintering additives on fracture toughness of the material, increasing a KIc value to ca 5 MPa·m1/2.
Keywords: SiC, Slipcasting, Microstructure - ¿nal, Mechanical properties, Oxide sintering activator

1. WstĊp
Odlewanie jest jednym z podstawowych sposobów formowania ceramiki klasycznej. Proces ten polega na wytworzeniu stabilnej gĊstwy, czyli zawiesiny cząstek fazy staáej
w medium i umieszczeniu jej w porowatej formie, w celu
usuniĊcia fazy rozpraszającej, zwykle wody. DziĊki temu
moĪliwe jest formowanie wyrobów o skomplikowanych
ksztaátach. Do najpopularniejszych dziedzin zastosowania
odlewania zaliczyü naleĪy ceramikĊ szlachetną i sanitarną, jednakĪe proces ten moĪe byü równieĪ z powodzeniem
stosowany do wykonywania odlewów ceramiki specjalnej,
w tym ceramiki wĊglikowej.
Próby odlewania wyrobów z wĊglika krzemu byáy wielokrotnie podejmowane [1-7]. Wytworzenie gĊstych, jednofazowych polikrysztaáów SiC wymaga stosowania aktywatorów spiekania, spoĞród których najbardziej popularne
to wĊgiel i bor [8-10]. WĊgiel w postaci sadzy, gra¿tu czy
wĊgla aktywnego jest hydrofobowy. Fakt ten stanowi powaĪną przeszkodĊ w wytworzeniu stabilnej gĊstwy i wymaga

stosowania innych hydro¿lowych prekursorów wĊgla. Problem ten przestaje istnieü, gdy zastosuje siĊ inne aktywatory
spiekania, do których naleĪą tlenki lub mieszaniny tlenków
takich jak: CaO, MgO, Al2O3 i Y2O3 [11-21]. SpoĞród wymienionych tlenków najczĊĞciej stosowane są mieszaniny
tlenków glinu(III) i itru(III) w róĪnych stosunkach masowych.
Wysoki stopieĔ zagĊszczenia uzyskuje siĊ, wprowadzając
mieszaninĊ tlenków glinu(III) i itru(III), w stosunku masowym 3:2 w iloĞci 10% – 20% mas. w stosunku do masy SiC.
Ten najczĊĞciej stosowany skáad aktywatorów tlenkowych
odpowiada najniĪej topiącej siĊ eutektyce (1760qC) w ukáadzie Al2O3–Y2O3 [16-21]. Utworzona w ten sposób w trakcie
spiekania faza ciekáa uáatwia proces spiekania. ObecnoĞü
tlenków w spiekanym ukáadzie inicjuje utlenianie SiC, a z kolei tlenki ulegają karbotermicznej redukcji. Obu tym niepoĪądanym zjawiskom przeciwdziaáa stosowanie zasypki np.
z gruboziarnistego SiC. Problem stanowi równieĪ ujednorodnienie skáadników wyjĞciowych – proszków. WáaĞciwa
homogenizacja proszków wyjĞciowych sprzyja uzyskaniu
spieków o wysokiej gĊstoĞci i jednorodnej mikrostrukturze.
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Jednym z rozwiązaĔ tego problemu jest wytworzenie stabilnej gĊstwy i formowanie wyrobów z mas lejnych. W pracach
[1-3, 5], opisujących zagadnienia otrzymywania stabilnych
gĊstw SiC, okreĞlono rodzaj oddziaáywaĔ pomiĊdzy ziarnami tlenków i wĊglika krzemu. DziĊki temu wytypowano optymalne warunki procesu heterokoagulacji, co w konsekwencji
przyczyniáo siĊ do uzyskania gĊstych i jednorodnych polikrysztaáów. Ponadto stwierdzono, Īe zasadowe [2, 5, 7] lub
kwasowe pH [6], które zaleĪy od wprowadzonego upáynniacza, korzystnie wpáywa na wáaĞciwoĞci reologiczne gĊstwy
i ogranicza sedymentacjĊ cząstek ciaáa staáego w zawiesinie.
Brak jest natomiast danych literaturowych opisujących peány
proces technologiczny wytwarzania gĊstych polikrysztaáów
formowanych techniką odlewania.
Celem pracy byáo opracowanie wytycznych dla technologii otrzymywania gĊstych spieków SiC formowanych
z gĊstwy lejnej. W celu aktywacji spiekania wprowadzono jednoczeĞnie aktywatory tlenkowe, tj. tlenek glinu(III)
i tlenek itru(III). Zastosowano stabilizacjĊ elektrostatyczną
zawiesiny. OkreĞlono optymalne parametry gĊstwy lejnej
i wyznaczono optymalne warunki spiekania uformowanych
ksztaátek. Na gotowych wyrobach przeprowadzono pomiary
podstawowych wáaĞciwoĞci mechanicznych, tj. twardoĞci
Vickersa i odpornoĞci na kruche pĊkanie.

2. Preparatyka i metodyka pomiarowa
Materiaáami wyjĞciowymi do sporządzenia gĊstwy lejnej
byáy:
– proszek SiC (UF 25; H.C. Starck) o powierzchni wáaĞciwej 25 m2/g, sumarycznych zanieczyszczeniach metalicznych (Al, Ca, Mg) < 700 ppm i zanieczyszczeniach tlenem
wynoszących 1,86% mas.;
– proszek tlenku itru(III) (Sigma – Aldrich; nr kat. 205168)
o czystoĞci chemicznej 99,99%;
– proszek tlenku glinu(III) (Taimei Chemicals CO; nr kat
7410) i czystoĞci chemicznej 99,99%;
Rozkáady wielkoĞci cząstek zastosowanych proszków
przedstawiono na Rys. 1. Pomiary potencjaáu [ (dzeta)
cząstek faz staáych prowadzono, posáugując siĊ aparatem
Zeta-Sizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd). StĊĪenie
fazy staáej w zawiesinie wynosiáo ~ 0,01% obj.; siáĊ jonową ustalono poprzez dodatek roztworu NaCl o stĊĪeniu
0,01mol/dm3. Z mieszanin proszków wytworzono zawiesiny
wodne o 20%, 30%, 35% i 40% udziale objĊtoĞciowym fazy
staáej w zawiesinie. Stosunek masowy wĊglika krzemu do
mieszaniny tlenków wynosiá 90%:10%, natomiast stosunek
masowy tlenku glinu do tlenku itru wynosiá 60%:40%. Do
odwaĪonych porcji mieszaniny proszków dodawano odmierzoną objĊtoĞü wody destylowanej. Zawiesiny homogenizowano w máynku kulowym przez 12 godzin, stosując mielniki
z SiC. StabilizacjĊ elektrostatyczną prowadzono, wprowadzając do zawiesin odpowiednią objĊtoĞü wodnego roztworu NaOH. W celu zwiĊkszenia wytrzymaáoĞci wyrobów
surowych, do gĊstw odlewniczych wprowadzano równieĪ
spoiwo Duramax™ B - 1000 w iloĞci 3% mas. w stosunku do suchej masy. LepkoĞü zawiesin mierzono w funkcji
udziaáu objĊtoĞciowego fazy staáej i w funkcji pH gĊstwy,
uĪywając wiskozymetru Brook¿eld DV-III. Z ustabilizowanych gĊstw wyroby odlewano w formach gipsowych, w któ-
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rych Ğrednia wielkoĞü zmierzona za pomocą porozymetru
rtĊciowego (Poremaster 60 Quantachrome) wynosi 2-3 m.
Zastosowano róĪne czasy nabierania czerepu od 10 min
do 40 min. Odlewy suszono w formach przez 24 godziny,
a nastĊpnie - po wyjĊciu z form - w suszarce laboratoryjnej
przez 4 godziny w temperaturze 50qC. PoprawnoĞü formowania sprawdzono wykonując pomiary rozkáadu i wielkoĞci
porów porozymetrem rtĊciowym. Surowe wyroby spiekano
w reaktorze wysokotemperaturowym ¿rmy Seco-Warwick
w temperaturach 2050, 2100 i 2150qC w zasypce z gruboziarnistego SiC o Ğredniej wielkoĞci ziaren ~500 m, do temperatury 1200°C - w atmosferze próĪni, a powyĪej 1200°C
- w przepáywie argonu. W koĔcowej temperaturze próbki wygrzewano przez godzinĊ. Po spiekaniu wyznaczono gĊstoĞü
pozorną spieków metodą Archimedesa. NastĊpnie wykonano zgáady metalogra¿czne, które posáuĪyáy do obserwacji
mikrostruktury (mikroskop optyczny Nikon Ephiphot 300)
i pomiarów twardoĞci Vickersa oraz odpornoĞci na kruche
pĊkanie (Future Tech Corp 700). W obu przypadkach zastosowano obciąĪenie 29 N.

3. Rezultaty i dyskusja
3.1. Wyznaczenie potencjaáu [ (dzeta)
Wyniki pomiarów potencjaáu [ zawiesin cząstek poszczególnych proszków bez jakichkolwiek dodatków, tj. proszku
wĊglika krzemu i proszków tlenkowych, zebrano na Rys. 2.

Rys. 1. Rozkáady wielkoĞci cząstek uĪywanych proszków SiC, Y2O3
i Al2O3.
Fig. 1. Grain size distributions of SiC, Y2O3 and Al2O3 powders.

Rys. 2. ZaleĪnoĞü potencjaáu [ proszków SiC, Al2O3 i Y2O3 od pH
zawiesiny.
Fig. 2. [ potential of SiC, Al2O3 and Y2O3 powders vs. suspension pH.
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Na podstawie pomiarów potencjaáu [ (dzeta) stwierdzono,
Īe dla wszystkich proszków jednoimienny áadunek zgromadzony na powierzchniach ziaren, gwarantujący uzyskanie
stabilnej zawiesiny, moĪe byü osiągniĊty przy pH wiĊkszym
od 9,5. Punkty izoelektryczne dla zawiesin proszków SiC,
Y2O3 i Al2O3 wypadáy przy wartoĞciach pH odpowiednio
4,5, 7,5 i 9,5. Po przekroczeniu pH 10,5, wszystkie proszki
charakteryzują siĊ tym samym, ujemnym potencjaáem, który
gwarantuje równomierne rozproszenie proszków w gĊstwie,
ze wzglĊdu na wystĊpujące pomiĊdzy nimi siáy odpychania.
WartoĞü bezwzglĊdna potencjaáu [ przekraczająca 30 mV
oznacza, Īe wytworzona zawiesina powinna byü w tym zakresie stabilna [22]. Dla pH ~ 8,5 dwa z badanych proszków,
czyli SiC i Y2O3, wykazują wysoką bezwzglĊdną wartoĞü
potencjaáu [, a proszek Al2O3 ma równieĪ wysoki áadunek,
ale o przeciwnym znaku. Taki stan rzeczy moĪe prowadziü
do wystąpienia zjawiska heterokoagulacji ziaren tlenku glinu gáównie na ziarnach wĊglika (ze wzglĊdu na jego dominujący udziaá objĊtoĞciowy). MoĪna przyjąü, Īe zjawisko
to nie wpáywa negatywnie na stabilnoĞü zawiesiny, a przy
zaáoĪeniu, Īe Al2O3 równomiernie osadza siĊ na ziarnach

Rys. 3. ZaleĪnoĞü lepkoĞci gĊstwy o 30% udziale objĊtoĞciowym
fazy staáej od szybkoĞci Ğcinania i pH gĊstwy.
Fig. 3. Suspension viscosity vs. shear rate and pH for slurry containing 30 vol.% of solid phase.

SiC, moĪe mieü korzystny wpáyw na proces spiekania i homogenicznoĞü otrzymanych spieków.

3.2. Pomiary lepkoĞci zawiesin
Na Rys. 3 zobrazowano zaleĪnoĞü lepkoĞci gĊstwy
w funkcji pH dla zawiesiny z 30% udziaáem objĊtoĞciowym
fazy staáej, natomiast na Rys. 4 przedstawiono zaleĪnoĞü
lepkoĞci zawiesin w funkcji szybkoĞci Ğcinania dla róĪnych
udziaáów objĊtoĞciowych fazy staáej w zawiesinie, przy staáym pH bliskim 8,5.
Zmiany pH zawiesiny uzyskiwano dziĊki dodatkowi roztworu NaOH. Pomiary prowadzono w zakresie pH od 7 do
9,5. Dolną granicĊ okreĞlono na podstawie pomiarów pH
gĊstwy bez dodatku NaOH. Z kolei powyĪej pH 9,5 istniaáy znaczące trudnoĞci w zmierzeniu lepkoĞci gĊstwy przy
uĪyciu zastosowanego wiskozymetru ze wzglĊdu na bardzo
maáą wartoĞü lepkoĞci. Na podstawie przeprowadzonych
pomiarów lepkoĞci w funkcji pH gĊstwy (Rys. 3) stwierdzono, Īe im wiĊksze pH zawiesiny tym mniejsza lepkoĞü gĊstwy. Znaczący spadek lepkoĞci uzyskiwany jest przy pH
wiĊkszym od 8,5. WartoĞü pH 8,5 moĪna uznaü zatem za
optymalną przy elektrostatycznej stabilizacji zawiesiny SiC
o 30% udziale objĊtoĞciowym fazy staáej. ZaleĪnoĞci lepkoĞci w funkcji szybkoĞci Ğcinania dla pH wiĊkszego od 8,5 są
zbliĪone do zawiesin rozrzedzanych Ğcinaniem. Z punktu
widzenia dobrej gĊstwy odlewniczej jest to zjawisko poĪądane. Zawiesiny wytworzone przy pH mniejszym od 8,5 wykazują dodatkowo zjawisko tiksotropii, widoczne na wykresach (Rys. 3) w postaci rozbieĪnoĞci pomiĊdzy lepkoĞciami
badanymi dla wzrastającej i malejącej szybkoĞci Ğcinania.
Wzrost stĊĪenia fazy staáej w zawiesinie zwiĊksza lepkoĞü
gĊstw, co obrazuje Rys. 4. ZwiĊkszenie udziaáu objĊtoĞciowego fazy staáej w zawiesinie o 5% wywoáuje dwukrotny
wzrost lepkoĞci. NajniĪszą lepkoĞü gĊstwy uzyskano dla
udziaáów objĊtoĞciowych fazy staáej wynoszących (20–35)%,
co odpowiada udziaáom masowym mieszaniny proszków
wĊglika i tlenków wynoszącym (58-64)%. RównieĪ dodatek
spoiwa wpáywa na wzrost lepkoĞci gĊstwy, ale nie na tyle,
by znacznie pogorszyü wáaĞciwoĞci reologiczne zawiesiny
(Rys. 5) – gáównie jej lejnoĞü. W przypadku dodatku spoiwa
zaobserwowano równieĪ spowolnienie szybkoĞci nabierania
czerepu, co moĪe byü związane z zaklejaniem porów w formie gipsowej i spowolnieniem odciągania wody z zawiesiny
(Rys. 6) [23].

3.3. Charakterystyka wyrobów surowych

Rys. 4. ZaleĪnoĞü lepkoĞci gĊstwy od szybkoĞci Ğcinania dla
róĪnych udziaáów objĊtoĞciowych fazy staáej przy pH a8,5.
Fig. 4. Suspension viscosity vs. shear rate and volume concentration of solid phase at pH a8,5.

Za najlepsze parametry gĊstwy uznano pH bliskie 8,5
i 30% udziaá objĊtoĞciowy fazy staáej w gĊstwie. Surowe
wyroby formowano techniką odlewania wylewnego. Dodatek
spoiwa miaá za zadanie zwiĊkszyü wytrzymaáoĞü mechaniczną wyrobów surowych i umoĪliwiü ich obróbkĊ mechaniczną. Na Rys. 7 przedstawiono zdjĊcia wyrobów z dodatkiem
spoiwa, poddanych obróbce mechanicznej.
PoprawnoĞü formowania odlewów sprawdzono wykonując
pomiary rozkáadu wielkoĞci porów (Rys. 8a). Stwierdzono, Īe
we wszystkich odlewanych próbkach, niezaleĪnie od udziaáu
objĊtoĞciowego fazy staáej w gĊstwie, rozkáad wielkoĞci porów jest jednomodalny. Z punktu widzenia spiekania jest to
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Rys. 6. SzybkoĞü nabierania czerepu dla gĊstwy o 30% udziale
objĊtoĞciowym fazy staáej, z dodatkiem i bez dodatku spoiwa.
Fig. 6. Growing up rate of greenware slip casted at pH a8,5 from
suspension containing 30 vol.% of solid phase, with and without
binder.
Rys. 5. ZaleĪnoĞü lepkoĞci gĊstwy o 30% udziale objĊtoĞciowym
fazy staáej z dodatkiem i bez dodatku spoiwa od szybkoĞci Ğcinania.
Fig. 5. Viscosity of 30 vol.% solid phase suspensions with and without binder vs. shear rate at pH a8,5.

bardzo korzystne, bo stwarza moĪliwoĞü jednoczesnej eliminacji wszystkich porów w trakcie zagĊszczania. Sumaryczna
objĊtoĞü porów maleje wraz ze wzrostem udziaáu objĊtoĞciowego fazy staáej w zawiesinie (Rys. 8b). Wyniki te zestawiono
z pomiarami rozkáadu wielkoĞci porów dla próbki formowanej
techniką prasowania jednoosiowego. Zastosowanie ciĞnienia
(~100 MPa) do formowania wyrobów zmniejsza sumaryczną
objĊtoĞü porów, ale nie wpáywa znacząco na wielkoĞü mediany Ğrednicy porów w wyrobie surowym.

3.4. Spiekanie i mikrostruktura spieków
Badania gĊstoĞci pozwoliáy na ocenĊ stopnia spieczenia
próbek (Tabela 1). Prezentowane gĊstoĞci wzglĊdne mają
jedynie charakter orientacyjny, odnoszą siĊ bowiem do gĊstoĞci teoretycznej jednofazowego spieku wĊglika krzemu,
równej 3,21 g/cm3, i nie uwzglĊdniają obecnoĞci faz tlenkowych.
Analiza gĊstoĞci próbek po spiekaniu wykazaáa, Īe niezaleĪnie od iloĞci fazy staáej w gĊstwie i temperatury spiekania
udaáo siĊ otrzymaü lite spieki bez widocznych wad (Rys.
9). Zmierzone gĊstoĞci spieczonych odlewów mieĞciáy siĊ
w przedziale 3,15-3,21 g/cm3, co odpowiada (98– 100)%
gĊstoĞci teoretycznej jednofazowego SiC.

a)

b)

Rys. 7. ZdjĊcia wyrobów surowych odlewanych z gĊstwy z dodatkiem spoiwa: a) przed obróbką i b) po obróbce mechanicznej.
Fig. 7. Pictures of slip casted green bodies before (a) and after (b)
mechanical treatment.

Obserwacje mikrostruktury potwierdziáy wysoki stopieĔ
spieczenia badanych odlewów. Na mikrofotogra¿ach spieków z 30% objĊtoĞciowym udziaáem fazy staáej moĪna zaobserwowaü, Īe fazy bĊdące pozostaáoĞciami po aktywatorach tlenkowych rozmieszczone są jednorodnie w matrycy
wĊglikowej (Rys. 10). Pomimo wyraĨnych róĪnic w dominującej wielkoĞci ziaren w wyjĞciowych proszkach (Rys. 1).
Najmniejsza iloĞü porów (okrągáe, ciemne obszary) oraz

Tabela.1 GĊstoĞci pozorne i wzglĊdne polikrysztaáów SiC.
Table 1. Apparent and relative densities of SiC polycrystals.

Temperatura spiekania [°C]

2000

2050

2100
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Udziaá fazy staáej [% obj.]

GĊstoĞü pozorna [g/cm3]

GĊstoĞü wzglĊdna [%]

20

3,19 ± 0,01

98,92 ± 0,40

30

3,16 ± 0,04

98,19 ± 1,33

40

3,20 ± 0,01

99,33± 0,30

20

3,19 ± 0,01

99,06 ± 0,23

30

3,18 ± 0,03

98,60 ± 0,90

40

3,15 ± 0,01

97,78 ± 0,33

20

3,16 ± 0,04

98,02 ± 1,33

30

3,21 ± 0,02

99,61 ± 0,48

40

3,17 ± 0,05

98,38 ± 1,41
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Tabela 2. IloĞciowy skáad fazowy spieków w funkcji udziaáu obj. fazy
staáej w zawiesinie.
Table 2. Phase composition of SiC polycrystals as a function of
volume concentration of solid phase in suspension.

a)

b)
Rys. 8. Logarytm róĪniczki intruzji (a) i krzywe sumacyjne (b)
w funkcji wielkoĞci porów w próbkach surowych odlewanych i formowanych techniką prasowania jednoosiowego.
Fig. 8. Log differential intrusion (a) and cumulative curves (b) of slip
casted and uniaxially pressed SiC samples.

ziaren wyrwanych w procesie przygotowywania zgáadów
(nieregularne, ciemne obszary) widoczna jest dla próbek
spiekanych w temperaturach 2000°C i 2050°C. Na tej podstawie stwierdzono, Īe temperatura spiekania nie powinna
byü wyĪsza od 2050qC.

3.5. Skáad fazowy spieków
Analiza skáadu fazowego zostaáa przeprowadzona dla
próbek odlewanych z gĊstwy z 20%, 30% i 40% udziaáem
objĊtoĞciowym fazy staáej, w której 10% mas. stanowiáa mieszanina tlenków aktywujących (Al2O3:Y2O3 = 3:2) spiekanych w temperaturze 2050°C, a jej wyniki zebrano w Tabeli
2. Wynika z niej, Īe wytworzone spieki są wielofazowe; dominującą fazą (96% – 98% mas.), wystĊpującą w badanym
materiale jest SiC o róĪnych odmianach polimor¿cznych:
4H, 6H i 15R. Nie zaobserwowano natomiast faz powstaáych
w wyniku reakcji pomiĊdzy aktywatorami tlenkowymi takich
jak YAG, YAP i YAM. Przypuszcza siĊ, Īe znaczne iloĞci
tlenków mogáy ulec redukcji pod wpáywem wĊgla struktural-

Udziaá objĊtoĞciowy
fazy staáej
w zawiesinie [% obj.]

IloĞciowy skáad fazowy spieków
[% mas.]

20

26,1% 6H SiC; 70,2% 4H SiC; 2,5%
15R SiC; 0,7%YSi2; 0,4% YAl2Si2

30

20,7% 6H SiC; 75,1% 4H SiC; 2,5%
15R SiC; 1,1%YSi2; 0,5% YAl2Si2

40

35,9% 6H SiC; 60,0% 4H SiC; 2,6%
15R SiC; 0,7%YSi2; 0,8% YAl2Si2

nego pochodzącego z SiC. Za wnioskiem tym przemawia
równieĪ obecnoĞü pozostaáoĞci po tych reakcjach w postaci
YSi2 i YAl2Si2.
Na obrazach mikrostruktur (Rys. 10) widoczne są fazy
tworzące polikrysztaáy. Matryca wĊglikowa jest barwy szarej,
zaĞ jednorodnie rozproszone, drobne, jasne obszary w matrycy SiC to produkty reakcji tlenków i wĊglika krzemu - czyli
jak podaje analiza skáadu fazowego oraz pierwiastkowego
EDS - YSi2 i YAl2Si2 (Rys. 11).

3.6. TwardoĞü. OdpornoĞü na kruche pĊkanie
Zgodnie z oczekiwaniami analiza wáaĞciwoĞci mechanicznych potwierdziáa, Īe wĊglik krzemu odlewany z dodatkami
tlenkowymi charakteryzuje siĊ niĪszą twardoĞcią niĪ jednofazowy spiek SiC (Tabela 3), co związane jest z obecnoĞcią
w materiale faz o niĪszej twardoĞci, bĊdących pozostaáoTabela 3. TwardoĞü Vickersa i odpornoĞü na kruche pĊkanie
spieków SiC w funkcji udziaáu obj. fazy staáej w zawiesinie; temperatura spiekania 2050ࣰqC.
Table 3. Vickers hardness and fracture toughness of SiC bodies
sintered at 2050 oC as a function of volumetric concentration of
solid phase in suspension.
Udziaá objĊtoĞciowy
fazy staáej
w zawiesinie [% obj.]

TwardoĞü Vickersa
[GPa]

Jednofazowy SiC
[24, 25]

25 - 30

20

18,9 ± 0,7

OdpornoĞü na
kruche pĊkanie
[MPaÂm0,5]
3–4
5,2 ± 0,3

30

19,9 ± 0,5

4,9 ± 0,2

40

17,6 ± 0,6

4,6 ± 0,2

Rys. 9. Tygle po spiekaniu wykonane z odlewów o róĪnych czasach nabierania czerepu.
Fig. 9. Sintered crucibles made from casts during different times of cast wall build up.
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a)

Rys. 12. Odchylanie biegu pĊkniĊcia na pozostaáoĞciach po aktywatorach tlenkowych.
Fig. 12. DeÀection of crack path on remains of oxide activators.

Ğciami po aktywatorach tlenkowych. Zanotowano natomiast
wzrost wspóáczynnika krytycznej intensywnoĞci naprĊĪeĔ
KIc do wartoĞci ~5 MPaÂm1/2. Przyjmuje siĊ, Īe podwyĪszeniu odpornoĞci na kruche pĊkanie sprzyja odchylanie biegu
pĊkniĊcia w pobliĪu faz wtrąconych, co w efekcie koĔcowym
prowadzi do wzrostu efektywnej energii pĊkania (Rys. 12).

4. Podsumowanie
b)

c)
Rys. 10. Mikrostruktury polikrysztaáów SiC otrzymanych z gĊstwy
o 30% udziale objĊtoĞciowym fazy staáej po spieczeniu w temperaturze: a) 2000ࣰ°C, b) 2050ࣰ°C, c) 2100ࣰ°C.
Fig. 10. Microstructures of SiC polycrystals slip-casted from the 30
vol.% solid phase suspension and sintered at: a) 2000°C, b) 2050°C,
c) 2100°C.

Przeprowadzone pomiary i analizy prezentowane w pracy
pozwalają stwierdziü, Īe udaáo siĊ opracowaü ceramiczne
masy lejne z wĊglika krzemu z dodatkiem aktywatorów
tlenkowych, z których po spiekaniu w temperaturze 2050°C
moĪna uzyskaü wyroby SiC o wysokim stopniu zagĊszczenia, wynoszącym (98-99)% gĊstoĞci teoretycznej. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ za najbardziej korzystny
udziaá fazy staáej w zawiesinie naleĪy przyjąü 30% objĊtoĞciowych. GĊstwa jest najbardziej stabilna przy pH bliskim
8,5; charakteryzuje siĊ ponadto najlepszą lejnoĞcią, co
przekáada siĊ na moĪliwoĞü odwzorowania procesu w skali wiĊkszej niĪ laboratoryjna. Powstaáe wielofazowe, gĊste
spieki, o dominującym udziale fazy SiC, charakteryzują siĊ
jednorodną mikrostrukturą, niewielką iloĞcią defektów, odpornoĞcią na kruche pĊkanie bliską 5 MPaÂm0,5 i twardoĞcią
18-19 GPa.
Wyniki badaĔ pokazują, Īe moĪliwe jest zastosowanie
w praktyce opracowanej technologii. Wytworzono gĊste

Rys. 11. Wyniki punktowej analizy EDS faz wyróĪnionych w spiekanych odlewach SiC.
Fig. 11. Point EDS analysis of phases indicated in sintered SiC casts.
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polikrysztaáy na bazie SiC o dobrych parametrach mechanicznych.

PodziĊkowania
Prace przeprowadzono w ramach badaĔ statutowych
AGH, WIMiC nr 11.11.160.364.
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