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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki spiekania metodą SPS (ang. spark plasma sintering) węglików metali przejściowych bez dodatku aktywatorów spiekania. Do grupy węglików metali przejściowych, nazywanych również metalopodobnymi lub interstycjalnymi, zaliczamy
związki utworzone z bezpośredniego połączenia metali, z grup IV-VI układu okresowego pierwiastków, z węglem np.: TiC, ZrC, VC, NbC
i TaC. Połączenie trzech rodzajów wiązań: kowalencyjnego, jonowego i metalicznego, w strukturze węglików metalopodobnych sprawia,
że wytworzone z nich tworzywa łączą cechy materiałów ceramicznych i metalicznych, wykazując zarówno wysoką twardość, jak i dobre
przewodnictwo cieplne i elektryczne. Właściwości mechaniczne spieków węglikowych determinowane są przez stopień ich zagęszczenia
oraz rozmiar ziaren w spieku. Wysokie temperatury topnienia oraz niskie współczynniki samodyfuzji powodują, że trudno jest uzyskać
spieki o dużym stopniu zagęszczenia. W przypadku spiekania swobodnego węglików metalopodobnych stosuje się dodatki aktywujące
lub prowadzi się spiekanie z dodatkiem metali (np. kobaltu, niklu lub molibdenu). W ramach prowadzonych badań podjęto próbę spiekania
proszków węglika tytanu, cyrkonu, wanadu, niobu i tantalu metodą SPS, bez dodatków aktywujących spiekanie. Procesy przeprowadzono
w temperaturze 2200 °C i przy dwóch różnych czasach spiekania: 5 min i 30 min. Na otrzymanych próbkach wykonano analizy mikrostruktury z użyciem elektronowego mikroskopu skaningowego oraz pomiary gęstości, modułu Younga i twardości.
Słowa kluczowe: węgliki, SPS, mikrostruktura, gęstość, moduł Younga

SINTERING THE SELECTED TRANSITION METAL CARBIDES WITHOUT ACTIVATORS BY SPS METHOD
This paper presents results of sintering transition metal carbides without the addition of sintering activators. The groups of transition
metal carbides include compounds derived from the direct connection of metal with carbon; the former one belongs to the groups from
IV to VI of the Periodic Table of Elements. The mechanical properties of sintered carbides are determined mainly by the densification
and grain size of a sintered material. The high melting temperature and low self-diffusion coefficients make it difficult to obtain fully dense
carbide materials. In the case of conventional sintering method of metal-like carbides activating additives are used or the sintering process
is carried out with the addition of metals e.g. cobalt, nickel or molybdenum. During the study, the sintering titanium, zirconium, vanadium,
niobium and tantalum carbide powders was carried out without activating additives by using the Spark Plasma Sintering method. Samples
were sintered at 2200 °C. Sintering time was 5 min and 30 min. Microstructure was observed by using scanning electron microscopy, and
densities, Young’s moduli and hardness were measured. The best properties were obtained for the zirconium carbide powder sintered for
30 min. For this material, the relative density and Young’s modulus was 98% and about 93% of the theoretical value, respectively.
Keywords: Carbides, SPS, Microstructure, Density, Young’s modulus

1. Wprowadzenie
Związki powstałe z bezpośredniego połączenia węgla
z pierwiastkami o mniejszej lub równej elektroujemności
nazywane są ogólnie węglikami. W zależności od rodzaju
wiązania chemicznego węgliki można podzielić na [1]:
– jonowe, nazywane również solopodobnymi, powstałe
z połączenia węgla z pierwiastkami z I, II i III grupy układu
okresowego,
– metaliczne, nazywane również interstycjalnymi, powstałe z połączenia węgla z metalami z IV-VI grupy układu
okresowego,
– kowalencyjne, nazywane również diamentopodobnymi,
powstałe z połączenia węgla z pierwiastkami o podobnej
elektroujemności (bor i krzem).
Węgliki solopodobne ze względu na swoją rozpuszczalność w wodzie nie znalazły zastosowania jako materiały

konstrukcyjne w przeciwieństwie do dwóch pozostałych
grup węglików. Silne wiązania kowalencyjne występujące
w węglikach diamętopodobnych powodują, że charakteryzują się one wysoką twardością, sztywnością oraz półprzewodnictwem. Niewielka różnica w elektroujemności pomiędzy
węglem, a pierwiastkiem metalu, tworzącymi węglik kowalencyjny, powoduje również ich niską chemiczną reaktywność, a co za tym idzie odporność na działanie agresywnych
substancji chemicznych [2].
W przypadku węglików metalopodobnych różnica w elektroujemności pomiędzy węglem oraz pierwiastkiem metalu
przejściowego jest duża. Dodatkowo, w węglikach tego typu,
występuje również duża różnica w wielkości promieni jonowych na korzyść atomu metalu [2]. Powoduje to, że atomy
węgla lokują się w pozycjach miedzywęzłowych w sieci krystalicznej, utworzonej przez atomy metalu przejściowego
[3]. Wiązania atomowe występujące w takich związkach
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Tabela 1. Charakterystyka spiekanych proszków.
Table 1. Characteristics of powders used for sintering.
Proszek

Producent

Wielkość ziarna

Rozkład wielkości ziarna
[µm]

Powierzchnia właściwa
[m2/g]

NbC

H.C. Starck

HGS-A

1-1,5

0,54

TaC

H.C. Starck

HGS-A

1,5-3

0,34

TiC

H.C. Starck

STD 120 (1-3 µm)

3-5

0,82

VC

Atlantic Equipment
Engineers

1-5 µm

3-5

0,83

ZrC

H.C. Starck

B-A

3-6

0,7

mają charakter mieszany, jonowo-kowalencyjno-metaliczny.
Z tego powodu węgliki metalopodobne charakteryzują się
dużą twardością, wysoką temperaturą topnienia, wysokim
przewodnictwem elektrycznym i cieplnym oraz chemiczną
stabilnością [2].
Wysoka temperatura topnienia powoduje, że węgliki interstycjalne są zaliczane do związków trudno spiekalnych.
Dodatkowo dobre opanowanie technologii wytwarzania
węglików spiekanych oraz cermetali powoduje niskie zainteresowanie badaniami nad otrzymywaniem tworzyw jednofazowych. Jednak w ostatnim czasie z uwagi na wahliwe
i wysokie ceny niklu i kobaltu na rynkach światowych rośnie
zainteresowanie nowymi technologiami węglikowymi, w których ogranicza się udział wyżej wymienionych metali.

2. Eksperyment
W pracy przeprowadzono wstępne próby zagęszczenia
proszków węglików NbC, TaC, TiC, SiC, VC, i ZrC. Proszki
były spiekane bez dodatku substancji ułatwiających spiekanie. W Tabeli 1 przedstawiono podstawowe informacje na
temat zastosowanych proszków. Pomiary rozkładu wielkości
ziarna oraz powierzchni właściwej wykonano za pomocą
fotosedymentacyjnego, odśrodkowego analizatora wielkości cząstek CP3 firmy Shimadzu. Analizę składu fazowego
proszków przeprowadzono metodą dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego (XRD). Potwierdzono jednofazowy skład
zastosowanych proszków.

Spiekanie przeprowadzono metodą Spark Plasma Sintering (SPS). Ze względu na zjawiska zachodzące w czasie
procesu, metoda SPS umożliwia spiekanie bez dodatków
aktywacyjnych materiałów trudno spiekalnych.
W metodzie tej spiekany proszek umieszczany jest wewnątrz matrycy grafitowe, pomiędzy grafitowymi stemplami,
we wnętrzu komory próżniowej, gdzie następuje prasowanie
proszku z zadaną wcześniej siłą.
Spiekanie zachodzi na skutek przepływu prądu impulsowego przez materiał (Rys. 1).
Temperatury w miejscach kontaktu cząstek, chwilami
mogą sięgać 10 000 °C, co powoduje topienie powierzchni
proszków lub sublimację. Dookoła miejsc kontaktu cząstek
kształtują się „szyjki”, które stopniowo się rozrastają. Zjawisku
temu towarzyszy dodatkowo odkształcenie plastyczne [4].
Proszki spiekano w temperaturze 2200 °C pod ciśnieniem
35 MPa w czasie 5 i 30 minut. Otrzymane spieki miały kształt
pastylek o średnicy 20 mm i grubości 5 mm. Po spieczeniu
próbki zostały oszlifowane w celu usunięcia grafitu będącego pozostałością po procesie technologicznym, a następnie
wykonano na ich powierzchni zgłady.
Analizę udziału frakcji ziarnowych przeprowadzono przy
użyciu fotosedymentacyjnego odśrodkowego analizatora
wielkości cząstek firmy Shimadzu.
Analizę fazową proszków przeprowadzono z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) na dyfraktometrze Philips EMPYREAN, stosując filtrowane promieniowanie CuKα.
Analizę mikrostruktury otrzymanych spieków przeprowadzono przy wykorzystaniu mikroskopu skaningowego JSM-6460LV.
Moduł Younga wyznaczano metodą ultradźwiękową. Do
pomiaru czasów przejścia przez próbkę fal ultradźwiękowych podłużnych i poprzecznych stosowano defektoskop
cyfrowy EPOCH 3, wyposażony w głowice szerokopasmowe oraz komputer PC z zainstalowanym specjalistycznym
oprogramowaniem.
Pomiary twardości wykonano za pomocą cyfrowego miernika twardości Vickers Hardness Tester FM-7 firmy FUTURE-TECH z użyciem wgłębnika Vickers’a przy obciążeniu
982 N. Czas nacisku wynosił dla każdej próbki 10 s.

3. Wyniki badań i dyskusja

Rys. 1. Mechanizm spiekania metodą SPS.
Fig. 1. The mechanism of sintering in the SPS method.
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Proces spiekania został przeprowadzony dla proszków
zestawionych w Tabeli 1.
Analiza markostruktury wykazała, że jedynie spieki NbC,
ZrC (5 minut spiekania) nie posiadały żadnych widocznych
nieciągłości powierzchni. W pozostałych próbkach wykryto
pęknięcia.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 2. Obrazy SEM mikrostruktury otrzymanych spieków: a) TaC – 5 min, b) TaC – 30 min, c) VC – 5 min, d) VC – 30 min, e) ZrC – 5 min,
f) ZrC – 30 min.
Fig. 2. SEM images of microstructures of the obtained carbides: a) TaC – 5 min, b) TaC – 30 min, c) VC – 5 min, d) VC – 30 min,
e) ZrC – 5 min, f) ZrC – 30 min.

Z analizy przedstawionych obrazów mikrostruktur spieków węglikowych wynika, że dla spieków, które po czasie
spiekania wynoszącym 5 minut miały bardzo dużą porowatość otwartą (TaC, ZrC) po wydłużeniu czasu spiekania do
30 minut charakteryzowały się mniejszą porowatością. Dla
próbek, których porowatość przy krótszym czasie spiekania
była niewielka, po wydłużeniu czasu spiekania zaobserwowano niewielki wzrost gęstości (VC, TiC, NbC). We wszystkich przypadkach nastąpił natomiast wyraźny rozrost ziarna.

Kolejnym etapem badań było wykonanie pomiarów: gęstości pozornej, modułu Younga i twardości Vickersa otrzymanych spieków. Wyniki pomiarów zestawiono w Tabeli 2.
W celu lepszego uwidocznienia zmian gęstości i modułu Younga, na Rys. 3 i 4 przedstawiono zmianę gęstości
względnej i względnego modułu Younga w zależności od
czasu spiekania.
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Tabela 2. Wyniki pomiarów wybranych właściwości otrzymanych spieków.
Table 2. The results of measurements of selected properties of the obtained materials.
Parametry spiekania
Materiał

Temperatura
[°C]

Czas
[min]

Gęstość
pozorna
[g/cm3]

Błąd gęstości pozornej
[g/cm3]

Moduł Young
[GPa]

Błąd modułu
Younga
[GPa]

Twardość
Vickersa
HV1

Błąd twardości
HV1

0,060

436

22

1046

37

TaC

5

13,17

TaC

30

14,10

0,041

519

25

1308

28

NbC

5

7,56

0,017

462

17

1464

34

NbC

30

7,65

0,015

472

15

1543

77

ZrC

5

6,49

0,010

380

10

1470

31

ZrC

2000

30

6,56

0,009

410

9

1677

82

VC

5

5,28

0,009

397

11

1818

74

VC

30

5,41

0,008

404

10

1916

72

TiC

5

4,84

0,008

446

12

2250

148

TiC

30

4,83

0,008

449

12

2378

109

Rys. 3. Wartość gęstości względnej otrzymanych spieków
w zależności od czasu spiekania.
Fig. 3. Relative density of the obtained samples vs. sintering time.

Rys. 4. Względna wartość modułu Younga otrzymanych spieków
w zależności od czasu spiekania.
Fig. 4. Relative values of Young’s modulus of the obtained samples
vs. sintering time.
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Rys. 5. Twardość Vickersa otrzymanych spieków węglikowych
w zależności od czasu spiekania.
Fig. 5. Vickers hardness of the obtained samples vs. sintering time.

Największy wzrost gęstości względnej wraz z wydłużeniem czasu spiekania zaobserwowano w przypadku spieków
węglika tantalu. Gęstość względna wzrosła z 91% do 97%
wartości teoretycznej. W przypadku próbek węglika tytanu
nie zaobserwowano istotnej zmiany gęstości otrzymanych
spieków (Rys. 3).
Na Rys. 4 przedstawiono względną zmianę wartości
modułu Younga próbek spiekanych w czasie 5 i 30 minut.
Największy wzrost wartości, podobnie jak w przypadku gęstości, zaobserwowano dla spieków węglika tantalu. Wartość względna modułu Younga wzrosła znacząco z 78% do
93% wartości teoretycznej. Pozostałe spieczone próbki nie
wykazywały tak dużych zmian wartości moduły Younga.
Wydłużenie czasu spiekania z 5 minut na 30 minut we
wszystkich przypadkach spowodowało wzrost gęstości,
twardości i modułu Younga spieków węglikowych. W niektórych przypadkach zwiększenie czasu wiązało się ze
wzrostem ilości pęknięć w próbkach.
Węglik tytanu wykazał 98% gęstości względnej, zarówno
po czasie 5 minut jak i 30 minut, co świadczy to o tym, że do
optymalnej konsolidacji możliwej w urządzaniu SPS nie jest
konieczne zwiększenie czasu spiekania. Nieznaczną różnicę można zaobserwować, w tym przypadku, dla pomiarów
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twardości. Twardość spieku TiC spiekanego w czasie 30
minut jest wyższa.
Największą poprawę właściwości, wraz ze wzrostem
czasu spiekania, stwierdzono w przypadku próbki węglika
tantalu. Gęstość względna próbek zwiększyła się z 91% do
97%, natomiast moduł Younga wzrósł z 78% do 93% wartości teoretycznej. Zaobserwowano również wzrost twardości
o około 260 HV, z około 1046 HV do około 1308 HV (Rys. 5).
Największą twardością wynoszącą 2378 HV1 charakteryzował się spiek TiC spieczony w temperaturze 2200 °C
w czasie 30 minut.
Wszystkie węgliki spiekane w czasie 30 minut charakteryzowały się zagęszczeniem wynoszącym co najmniej 96%
wartości teoretycznej.

4. Wnioski
Zaledwie 5-minutowy czas spiekania zapewnił uzyskanie
gęstości względnej większości materiałów węglikowych na
poziomie 96%–98% (w zależności od rodzaju materiału).
Wydłużenie czasu spiekania ma niewielki wpływ na
poprawę gęstości większości spiekanych materiałów. Wyjątkiem jest węglik TaC, który dla czasów spiekania 5 min
i 30 min charakteryzuje się względną gęstością odpowiednio
91% i 97%.
Wśród próbek spiekanych w czasie 5 minut najlepsze
właściwości w stosunku to wartości teoretycznych wykazuje węglik tytanu, którego gęstość względna wynosi 98%,
a moduł Younga - 87% wartości teoretycznej. Twardość tej
próbki wynosi 2250 HV1.
Próbką spiekaną w czasie 30 minut, charakteryzującą
się najlepszymi właściwościami w stosunku to wartości
teoretycznych, była próbka węglika wanadu, której gęstość
względna wyniosła 99%, a moduł Younga 94% wartości
teoretycznych. Próbka charakteryzuje się twardością 1916
HV1.
W materiałach spiekanych przez 30 min zauważono
znaczny rozrost ziarna.
Przeprowadzone badania wskazują na skuteczność spiekania proszków węglików metodą SPS.

Podziękowania
Badania przedstawione w niniejszej pracy zostały zrealizowane w ramach działalności statutowej DS.12-3.4 Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.
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