MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 67, 3, (2015)
1984

www.ptcer.pl/mccm

Biuletyn
Newsletter

♦

Polska firma wprowadza na rynek nowatorskie
urządzenie SPS
Joanna Wachowicz*, Marcin Rosiński, Damian Mątewski
GeniCore Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
*e-mail: Joanna.Wachowicz@genicore.pl

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza dwóch metod konsolidacji materiałów pod ciśnieniem: HP (Hot Pressing) i SPS (Spark
Plasma Sintering). W pracy zaprezentowano także pierwsze polskie, komercyjne urządzenie SPS, opracowane przez firmę GeniCore,
przeznaczone do spiekania szerokiej gamy materiałów.
Słowa kluczowe: efektywność, HP, metalurgia proszków, SPS

POLISH COMPANY LAUNCHES AN INNOVATIVE SPS DEVICE
The article deals with the comparative analysis of two methods of materials consolidation under pressure: (i) HP (Hot Pressing), and
(ii) SPS (Spark Plasma Sintering). The paper presents the first Polish commercial SPS device developed by GeniCore, and designed for
sintering of a wide range of materials.
Keywords: Effectiveness, HP, Powder metallurgy, SPS

1. Wprowadzenie
O tym, że techniki spiekania, wykorzystujące w procesie
grzania prąd impulsowy, mogą zrewolucjonizować metalurgię proszków mówi się od dawna. Naukowcy i prywatny
sektor badawczy z całego świata pracują nad tym jak tanio i szybko wytwarzać skomplikowane i zaawansowane
materiały, przeznaczone do zastosowań w wielu sektorach
gospodarki. Inicjatorem zmian w obszarze projektowania
i produkcji urządzeń typu SPS jest firma GeniCore, tworząca
unikalne i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania.

2. Konkurencyjna technologia
W ostatnich kilkunastu latach nastąpił znaczący rozwój
metod spiekania aktywowanego polem elektrycznym. Metody te pozwalają na przeprowadzenie procesu spiekania
w bardzo krótkim czasie od kilku do kilkunastu minut, ograniczając w ten sposób rozrost ziaren w konsolidowanym
materiale. W literaturze określane są one jako ECAS (Electric Current Activated Sintering). Należą do nich m.in.: SPS
(Spark Plasma Sintering), FAST (Field Assisted Sintering
Technique), EDC (Electro Discharge Compaction) i PPC
(Pulse Plasma Compaction). Ogólnie metody te można zali-
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czyć do metod aktywowanych polem elektrycznym. W technikach tych, podobnie jak w konwencjonalnym prasowaniu
na gorąco HP (Hot Pressing), proszek przeznaczony do
spiekania umieszczany jest w matrycy pomiędzy dwoma
stemplami i poddawany jest jednoosiowemu prasowaniu.
Różnica pomiędzy technikami ECAS i HP wynika ze sposobu dostarczenia ciepła do spiekanego materiału. Proces HP
polega na ogrzewaniu całego układu za pomocą zewnętrznego źródła ciepła. Energia cieplna dostarczana jest więc
do proszku przez promieniowanie i przewodnictwo cieplne. W rezultacie spiekany materiał nagrzewany jest od powierzchni spieku do rdzenia tak, że szybkość i efektywność
nagrzewania jest mała. Ponadto istotną wadą technologii
HP jest wysoka temperatura i długi czas procesu spiekania. W technikach aktywowanych polem elektrycznym typu
SPS proszek przeznaczony do spiekania nagrzewany jest
za pomocą cyklicznie powtarzających się impulsów prądu
elektrycznego o natężeniu kilku tysięcy amperów i napięciu
kilku woltów. Schematyczne porównanie metod HP i SPS
przedstawiono na Rys. 1. Mechanizm spiekania w metodzie
SPS tłumaczy się wyładowaniami powstającymi pomiędzy
cząstkami spiekanego proszku, powodującymi lokalny
wzrost temperatury, topienie powierzchniowe proszków
i w efekcie formowanie się szyjek, czyli połączeń pomiędzy
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a)

b)

Rys. 1. Sposób nagrzewania proszku w technice HP (a) i SPS (b)
[2].
Fig. 1. Heating way of powder in HP (a) and SPS (b) techniques [2].

cząstkami. Dlatego też w metodach SPS energia cieplna
wydzielana jest bezpośrednio w całej objętości spiekanego
materiału. Stanowi to o dużej energooszczędności tych metod ze względu na małe straty energii cieplnej do otoczenia
[1, 2].

3. Początki SPS
Pierwsza wzmianka o próbach spiekania z wykorzystaniem prądu elektrycznego datowana jest już na 1906 rok.
Zaproponowane wtedy rozwiązanie zostało opatentowane
w 1913 r. w Stanach Zjednoczonych. Następnie 50 lat później Kiyoshi Inoue opracował i skonstruował pierwsze urządzenie do spiekania SPS (ok. 20 zgłoszeń patentowych).
Jednak na sukces metody trzeba było poczekać, bowiem
komercjalizacja nie odbiła się szerokim echem. W latach
70. firma Lockheed Missile&Space Co. zakupiła część pracy
Inoue i z powodzeniem wykorzystała technikę impulsowego spiekania do wytwarzania materiałów kompozytowych
oraz FGM (ang. functionally graded materials). W 1990
roku, kiedy wygasł patent Inoue, do gry weszła azjatycka
firma i rozpoczęła produkcję urządzeń do spiekania SPS
[3, 4]. W związku z wprowadzeniem na rynek urządzeń
SPS znacznie wzrosło zainteresowanie tą techniką środowiska naukowego na całym świecie. Wg danych ISI Web of
Science zostało opublikowanych już ponad 3000 artykułów
naukowych dotyczących aplikacyjnego zastosowania SPS/
FAST. Liczne opracowania wskazują przede wszystkim na
korzyści płynące z zastosowania tej metody w odniesieniu
do cech otrzymywanych materiałów oraz kosztów ich wytwarzania [2, 3].

4. Nowatorskie urządzenie SPS
Konkurencję w dziedzinie opracowania i wdrożenia nowych urządzeń do spiekania SPS rozpoczęła także polska firma GeniCore (www.genicore.pl), będąca inicjatorem
zmian technologicznych w obszarze projektowania i produkcji urządzeń do spiekania. Technologie GeniCore bazujące
na wynalazkach, będących przedmiotem międzynarodowych zgłoszeń patentowych, znajdują zastosowanie przy
wytwarzaniu innowacyjnych materiałów kompozytowych,
stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Intensywne
prace badawczo-rozwojowe GeniCore doprowadziły już
do osiągnięcia pierwszego z założonych priorytetów, czyli opracowania i wdrożenia pionierskiego urządzenia do
spiekania PPC (Pulse Plasma Compaction) na wymagają-

cym japońskim rynku. Nowe urządzenie SPS GeniCore ma
ogromny potencjał, aby zrewolucjonizować rynek urządzeń
do spiekania, uczynić go bardziej dostępnym i powszechnym, zarówno dla naukowców jak i sektora przemysłowego.
Urządzenie zostało skonstruowane w oparciu o komponenty cenionych na świecie producentów, takich jak Bosch
Rexroth, Siemens i Pfeiffer Vacuum. Rozwiązania firmy są
oparte nie tylko na najnowocześniejszych technologiach,
ale także adekwatne do potrzeb klientów. Pierwszy polski
komercyjny SPS został zaprojektowany w sposób modułowy, co zapewni użytkownikowi elastyczną adaptację urządzenia do stawianych przez niego wymagań. Wyposażony
jest on w kamerę, która daje możliwość monitorowania każdego procesu spiekania. SPS opracowany przez GeniCore
posiada charakterystyczny sposób nagrzewania proszku,
który odbywa się za pomocą krótkotrwałych impulsów elektrycznych o napięciu kilkadziesiąt razy wyższym niż ma
to miejsce w urządzeniach konkurencyjnych. Modułowe
zasilacze impulsowe GeniCore oferują najkrótszy czas trwania impulsów wynoszący poniżej 1 ms i są jedynym takim
rozwiązaniem na świecie. Autorski sposób grzania proszku
otwiera perspektywę spiekania materiałów nowej generacji
przy zachowaniu ekonomiki prowadzenia procesu wytwórczego. Ponadto pierwszy polski, komercyjnie dostępny SPS
został zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczyć zużycie energii i uczynić urządzenie mniej energochłonnym.
Dzięki temu procesy prowadzone na urządzeniu są bardziej
efektywne i wydajne. Oznacza to także niższe rachunki
za energię elektryczną i niższe koszty wytwarzania, które
z punktu widzenia przedsiębiorstwa, a także środowiska
naturalnego są ważnym elementem.
Realizację ambitnych projektów GeniCore wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PatentPlus, którego celem jest doprowadzenie do globalnej
ochrony wynalazków spółki. Intencją GeniCore jest uzyskanie patentów na wynalazek ważnych na obszarze UE, Korei,
Japonii, RPA, Rosji i USA [5].

5. Dlaczego SPS?
Spektrum stosowania metody SPS jest bardzo szerokie.
Technologia ta służy do spiekania szerokiej gamy zaawansowanych materiałów zarówno ceramicznych, metalicznych, jak i kompozytowych. Liczne przykłady zastosowań
metody SPS, zebrano w Tabeli 1. Przedstawione wyniki
świadczą o uniwersalności metody. Spiekanie SPS pozwala
w krótkim czasie wytworzyć materiały o właściwościach
lepszych od uzyskiwanych za pomocą tradycyjnych procesów spiekania: HP (Hot Pressing) i HIP (Hot Isostatic
Pressing). Liczne opracowania literaturowe wskazują na
otrzymywanie spieków w niższej temperaturze spiekania
o znacznie wyższej gęstości w porównaniu do tradycyjnych
metod konsolidacji [6].

5.1. Duża szybkość nagrzewania
W technologii SPS, dzięki wykorzystaniu impulsów prądu elektrycznego, proszek nagrzewany jest z bardzo dużą
szybkością, dochodzącą nawet do ok. 1000 °C/min. Spiekane w ten sposób materiały charakteryzują się równomierną,
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Tabela 1 Wybrane przykłady wykorzystania metody SPS [6].
Table 1. Selected examples of use of the SPS method [6].
Kategoria materiału

Przykład

Przykłady zastosowań

hydroksyapatyt

Medycyna (ortopedia, stomatologia, laryngologia),
kosmetyka.

Węgliki spiekane

WC-Co

Narzędzia skrawające, np.: noże tokarskie, wiertła, frezy.

Kompozyty

TiB2-TiC, AlN-TiB2

Narzędzia skrawające, zaawansowane konstrukcje.

Ferryty

Mn-Zn, Ni-Zn

Radiotechnika, obwody automatyki.

Materiały gradientowe (FGM)

Nb5Si3/Nb, Ti-Si-C

Części maszyn: koła zębate, łopatki turbin, implanty
ortopedyczne, elementy ogniw paliwowych, soczewki
i światłowody gradientowe, elementy pancerzy
ochronnych.

Materiały twarde

WC, SiC, B4C

Materiały konstrukcyjne, materiały narzędziowe,
elementy grzejne.

Materiały magnetyczne

Nd-Fe-B, Nd-Fe-Co-V-B

Elektronika, elektrotechnika

Nanomateriały

ZrO2, Ti-Al-B

Materiały polerskie do optyki precyzyjnej, w tym
światłowodów, w medycynie do rozprowadzania leków,
zaawansowane kompozyty .

Materiały porowate

Al, FeSi2

Filtry i rozdzielacze, elementy katalizatorów
samochodowych, elementy wymienników ciepła.

Termoelektryki

(Bi, Sb)2, Mg2Si

Do zasilania statków kosmicznych i satelitów, rozruszniki
serca, pozyskanie energii z ciepła odpadowego
w samochodach, małe przenośne lodówki, kaski,
higrometry.

Nadprzewodniki

MgB2, Nb3Al

Linie przesyłowe prądu stałego/zmiennego,
bezpieczniki, ograniczniki prądu stałego, zmiennego,
medycyna – obrazowanie rezonansowe.

Biomateriały

Tabela 2. Czas i zużycie energii elektrycznej potrzebnej do wytworzenia elementów o średnicy 42 mm i wysokości 25 mm metodami HP
i SPS [11].
Table 2. Time and electrical energy consumption required for manufacturing elements of 42 mm in diameter and 25 mm in height by the
HP and SPS methods [11].
HP (Hot Pressing)

SPS (Spark Plasma Sintering)

Czas cyklu [h]

3

1

Zużycie energii [kWh/próbkę]

~ 60

~ 18

jednolitą w całej objętości mikrostrukturą spieku, wysoką
gęstością względną oraz dobrymi właściwościami fizycznymi
i mechanicznymi. Istotnym jest, że proces spiekania SPS nie
zmienia mikrostruktury i znacząco ogranicza rozrost ziaren
w spieku [7]. Szybkość nagrzewania w procesach HP jest
znacznie mniejsza w porównaniu do metody SPS i wynosi zazwyczaj około 25-30 °C/min. Dlatego ze względu na
powolne nagrzewanie spiekanego materiału w przypadku
tej metody znaczący problem stanowi wytworzenie dużych
elementów o jednorodnej mikrostrukturze [8].

5.2. Krótki czas, niska temperatura
Powstałe podczas spiekania SPS wyładowania iskrowe
usuwają z powierzchni cząstek zaadsorbowane gazy i tlenki, ułatwiając powstawanie między spiekanymi cząstkami
proszku aktywnych kontaktów. Prowadzi to do obniżenia
temperatury oraz skrócenia czasu spiekania materiałów.
Maksymalna temperatura spiekania w procesach SPS wynosi ok. 2400 °C. Średni czas trwania procesu wygrzewania
w temperaturze spiekania w metodzie SPS wynosi zazwyczaj kilka minut, natomiast w metodzie HP czas trwania procesu wynosi około 60 min. Stosunkowo niskie temperatury
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spiekania SPS w połączeniu z krótkim czasem procesu są
czynnikami determinującymi wzrost ziarna, a tym samym
mikrostrukturę konsolidowanego materiału [9].

5.3. Niskie koszty
W Tabeli 2 zestawiono czas oraz zużycie energii potrzebnej do spiekania elementów o średnicy 42 mm i wysokości
25 mm, konsolidowanych metodami HP i SPS. W spiekaniu ciśnieniowym HP zużycie energii wynosiło ok. 60 kWh/
próbkę, natomiast w SPS było ponad trzykrotnie niższe i wynosiło 18 kWh/próbkę. Mniejsze zużycie energii przekłada
się na niższe koszty wytwarzania spieków. W opracowaniu
[10] oszacowano średnie koszty wytworzenia elementów
o średnicy 200 mm i wysokości 10 mm za pomocą metod
tradycyjnych i SPS. Koszt wytworzenia metodą SPS wynosił
38 $, natomiast techniką HP/HIP był ponad dziesięciokrotnie
wyższy i wynosił 400-480 $.

6. Podsumowanie
Rozwój w pełni zautomatyzowanych urządzeń SPS przyczynił się do znacznego zmniejszenia kosztów spiekania
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oraz zwiększenia produktywności w obszarze technologii
spiekania. Szerokie możliwości, wszechstronność metody
SPS, a także korzyści technologiczne i ekonomiczne są
szczególnie pożądane, zarówno przez sektor przemysłowy
jak i naukowy. Dlatego ciągle rośnie liczba użytkowników
i zwolenników techniki SPS na całym świecie.
Opracowane przez GeniCore urządzenie do spiekania
SPS jest niewątpliwie nowoczesne na skalę światową. Potencjał rozwiązań GeniCore został już doceniony m.in. przez
Fraunhofer Institute, z którym firma współpracuje celem
wdrożenia tej technologii na rynku niemieckim [5]. W 2015
roku kapituła konkursu dziennika „Rzeczpospolita” wyróżniła
GeniCore jako najbardziej perspektywiczny start-up w Polsce.
Wykorzystaniem polskiego urządzenia SPS zainteresowane są różne branże i sektory przemysłu na całym świecie.
Przed nabywcami zapewne otwierają się nowe możliwości
wytwarzania i badań wyrobów proszkowych. Urządzenie
PPC zachwyciło już japońskiego inwestora. W jego ocenie
opracowana przez GeniCore technologia należy do bardzo
przełomowych i przyszłościowych. Sukces polskiego urządzenia SPS może w przyszłości zaowocować zdolnością
wytwarzania innowacyjnych, zaawansowanych materiałów.
Firma GeniCore dzięki współpracy z największymi światowymi markami staje się powoli firmą o zasięgu globalnym.
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