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Streszczenie
W pracy przeanalizowano wpyw glikolu i ciekej paraﬁny na popraw zagszczenia formowanego poprzez prasowanie jednoosiowe
azotku krzemu. Stosujc róne iloci tych dodatków osignito znaczny wzrost zarówno zagszczenia, jak i trwaoci wyprasek. W rezultacie umoliwio to uzyskanie wysokiego stopnia zagszczenia spiekanego swobodnie Si3N4.
Sowa kluczowe: prasowanie, wady prasowania, spiekanie, Si3N4

SELECTION OF AGENTS FACILITATING DENSIFICATION OF Si3N4 POWDERS
In this paper, the inﬂuence of glycol and liquid parafﬁn on improvement of density of the silicon nitride green bodies, formed by uniaxial
pressing, was analysed. The different amounts of additives were applied which resulted in a considerable increase of both density and
durability of the compacts. As a consequence, it was possible to obtain dense Si3N4 materials of up to 98 wt/% by means of pressureless
sintering.
Keywords: Pressing, Pressing ﬂaws, Sintering, Si3N4

Wprowadzenie
Powszechnie wiadomo, e azotek krzemu jest materiaem trudnym do formowania przez prasowanie. Pomimo
ogromnej iloci prac powiconych temu materiaowi niewiele
z nich dotyczy spiekania bezcinieniowego, a ponadto tylko
lakoniczne wzmianki odnosz si do warunków formowania
ksztatek. Gste uoenie ziaren, a faktycznie ilo kontaktów
pomidzy stykajcymi si ziarnami, jest jednym z czynników majcych znaczcy wpyw na kocowe zagszczenie
i waciwoci spieków.
Osamo Abe [1] homogenizowa proszki Si3N4 w mynku
wibracyjnym w alkoholu metylowym. Suszenie prowadzi
w próni w temperaturze 150oC, a po odparowaniu metanolu
przetrzymywa proszki w warunkach przepywu azotu
(0,3 kPa) w temperaturze 80oC. Nastpnie prasowa belki
o wymiarach 9x9x40 mm, które doprasowywa izostatycznie
pod cinieniem 500 MPa. Otrzymane wypraski miay gsto
1,97 g/cm3. Jest to jak dotychczas najobszerniejsza informacja znajdujca si w danych literaturowych.
Kurama S. i inni [2] homogenizowali proszki przez 6 h
w izopropanolu w komorze agatowej zaopatrzonej w agatowe
mielniki. Z wysuszonego proszku prasowali izostatycznie
belki o wymiarach 60x20x20 mm pod cinieniem 200 MPa.
Równie belki prasowali Zhang B i inni [3]. Mieszali oni
proszki w alkoholu etylowym przez 24h w komorze z azotku
krzemu, mielnikami z tego samego materiau. Po wysuszeniu
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mieszaniny, prasowali izostatycznie belki o wymiarach
5x5x50 mm.
Wood C.A. i Cheng Y.-B. [4] przygotowywali materia
przez rczne mieszanie proszków w mo dzierzu w izopropanolu. Otrzyman gstw suszyli i ponownie rcznie
mieszali. Nastpnie okoo czterogramowe nawaki proszków
prasowali jednoosiowo w matrycy o rednicy 14 mm i doprasowywali je izostatycznie pod cinieniem 200 MPa. Nie
podano cinienia jakiego uyto do wstpnego formowania
wyprasek. Li Y.-W. i inni [5] podali jedynie, e z proszków
mieszanych przez 2 h w alkoholu w mynku agatowym
prasowano tabletki wstpnie jednoosiowo pod cinieniem
5 MPa, a potem izostatycznie przy 200 MPa. Równie
autorka prezentowanej pracy formowaa ksztatki Si3N4 do
spiekania swobodnego [6-7]. Homogenizacja proszków
prowadzona bya w alkoholu izopropylowym. Prasowanie
jednoosiowe prowadzone pod cinieniem 25MPa pozwolio
na otrzymanie próbek o zagszczeniu wynoszcym 50% gstoci teoretycznej. Nie stosowano dodatków uatwiajcych
zagszczanie wyprasek, jak równie nie doprasowywano
próbek izostatycznie. Otrzymane wypraski cechowaa bardzo
maa wytrzymao uniemoliwiajca otrzymanie przeamu.
Pod wpywem niewielkiego nacisku próbki rozpaday si.
Ze wzgldu na skpe dane literaturowe niniejsz prac
oparto na eksperymentalnym doborze rodka, który pozwoliby na otrzymanie trwaej wypraski o dobrym zagszczeniu.
Efektywno dziaania zastosowanych rodków oceniano
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Opis eksperymentu
W przeprowadzonych eksperymentach prasowania zastosowano proszek  - Si3N4 (H.C. Starck M 11) oraz proszki
Al2O3 (A-160 SG.–Alcoa) i MgO (Reachim), bdce dodatkami aktywujcymi proces spiekania, które wprowadzono
w iloci 5% mas kady.
Jako substancje uatwiajce polizg i zagszczanie
proszku podczas formowania uyto glikolu etylenowego
(cz.d.a., POCh) o gstoci  = 1,11g/cm3 i ciekej paraﬁny
(Laboratorium farmaceutyczne „Avena” SP.J.) o gstoci
 = 0,77g/cm3. Przeprowadzono równie próby formowania
z udziaem ywicy fenolowej. Ilo wprowadzonych rodków
podana w ml przypadajcych na 100 g proszku zestawiona
zostaa w tabeli 1.
Wszystkie skadniki, tzn. mieszaniny proszków i dodatki
wspomagajce formowanie, homogenizowano na mokro
w izopropanolu. Pojemniki, w których przeprowadzano
homogenizacj byy polietylenowe, a jako mieszalniki stosowano kulki z azotku krzemu. Czas procesu homogenizacji
wynosi 72 godziny. Proszki suszono pod promiennikiem
podczerwieni, a nastpnie w suszarce, a do cakowitego
odparowania alkoholu. Granulaty proszków otrzymywano
poprzez przecieranie przez sito ( = 0,80 mm). Formowanie
ksztatek przeprowadzono poprzez prasowanie jednoosiowe
w matrycy stalowej o rednicy 20 mm pod cinieniem wynoszcym 15, 30, 60 i 90 MPa. Nawaki proszku wynosiy 3 g
i 5 g, co pozwalao otrzyma próbki o przecitnej wysokoci
wynoszcej odpowiednio 5 i 9 mm.
Gsto pozorn wyprasek wyznaczano na podstawie
pomiaru ich wymiarów i masy. Natomiast zagszczenie
wzgldne okrelono w odniesieniu do gstoci mieszaniny
proszków.
Tabela 1. Zestawienie stosowanych rodków uatwiajcych zagszczanie proszków Si3N4 podczas formowania przez prasowanie.
Table 1. Statement of the applied agents facilitating densiﬁcation of
the Si3N4 powders during pressing.
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Wyniki bada
Na rysunkach 1-5 przedstawiono zagszczenie wyprasek
dla rónych zestawów rodków uatwiajcych zagszczanie
azotku krzemu podczas formowania technik prasowania
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Rys. 1. Zaleno gstoci wzgldnej wyprasek azotku krzemu od
cinienia prasowania dla nawaek 3 g i 5 g; formowanie wspomagane 15 ml glikolu/100 g proszku.
Fig. 1. Relative density of the silicon nitride compacts as a function
of pressure for the 3 g and 5 g samples; forming was aided with
15 ml glycol incorporated to100 g of the powder.
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jednoosiowego w zalenoci od stosowanego cinienia
prasowania. Warto gstoci pozornej osignitej dla
poszczególnych próbek o nawakach wynoszcych 3 g
przedstawiono w tabeli 2.
Zagszczenie proszku z dodatkiem glikolu w iloci
15 ml/100 g proszku przedstawia rysunek 1. Ta ilo glikolu umoliwia ju otrzymanie wyprasek o jednorodnym
przeamie dla 3 g nawaek prasowanych pod cinieniem
15 i 30 MPa, a dla nawaek 5 g, czyli dla próbek o gruboci
9 mm jedynie dla cinienia 15 MPa. Jednake krawdzie
otrzymanych próbek byy sabe i atwo si cieray. Wielko
cinienia prasowania nie wpywaa na zmian spoistoci
w tych obszarach. Otrzymane wypraski uzyskiway zagszczenie nieznacznie przekraczajce 50 % gstoci teoretycznej. Formowanie przy wyszych cinieniach prowadzio do
powstawania licznych rozwarstwie i rozpadu wyprasek.
Przeprowadzono równie eksperymenty, w których
glikol wprowadzano w ilociach mniejszych ni 15 ml/100 g
proszku. Iloci te nie sprzyjay otrzymaniu trwaych wyprasek.
Byy one bardzo sabe i rozpaday si równie atwo jak przy
braku spoiwa.

GĊstoĞü wzglĊdna %

przy uwzgldnieniu stopnia zagszczenia wyprasek, jednorodnoci przeamów i wytrzymaoci wyprasek w obszarach
o najniszym zagszczeniu, czyli na krawdziach.

RODKÓW U ATWIAJ CYCH ZAG SZCZANIE PROSZKÓW
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Rys. 2. Zaleno gstoci wzgldnej wyprasek azotku krzemu od
cinienia prasowania dla nawaek 3 g i 5 g, formowanie wspomagane 15 ml paraﬁny pynnej/100 g proszku.
Fig. 2. Relative density of the silicon nitride compacts as a function
of pressure for the 3 g and 5 g samples; forming was aided with
15 ml liquid parafﬁn incorporated to100 g of the powder.
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Zastosowanie ciekej parafiny w iloci 15 ml/100 g
proszku (Rys. 2) umoliwio otrzymanie trwaych wyprasek
o jednorodnym przeamie równie w zakresie cinie od 15
do 30 MPa, ale odnosio si zarówno do cienkich (5 mm) jak
i grubszych (9 mm) wyprasek. Zagszczenie wyprasek przy
tych cinieniach osigao warto o kilka procent wysz,
ni przy zastosowaniu glikolu i wynosio 58 % gt. Równie
wyra nie wzrastaa trwao krawdzi próbek.
Prasowanie przy cinieniach wyszych od 30 MPa powodowao rozwarstwianie grubszych wyprasek. Natomiast
ciesze wypraski, pomimo e wykazyway wady wewntrzne
(Rys. 7c), zachowyway spoisto i nie rozpady si podczas
przeamywania. Zagszczenie wyprasek o niejednorodnym
przeamie, ale zachowujcych trwao, zaznaczone jest na
rysunku 2 jako kontur bez wypenienia.

trwaych wyprasek o jednorodnym przeamie w szerszym
zakresie przykadanego cinienia. Na rysunku 3 przedstawiono zagszczenie Si3N4 wspomagane dodatkiem 15 ml
glikolu z 6 ml paraﬁny. Wprawdzie zagszczenie wyprasek
nie przekroczyo 55% gt, ale wyra nie wzrosa wytrzymao krawdzi próbek, które byy ostre, bez odprysków
i znieksztace.
Poczenie paraﬁny z glikolem (15 ml paraﬁny i 6 ml
glikolu) równie umoliwio otrzymanie trwaych wyprasek
w szerszym zakresie cinie natomiast nie wpyno na
wzrost zagszczenia wyprasek w porównaniu z zagszczeniem wyprasek zawierajcych tylko paraﬁn. Rysunek
4 przedstawia porównanie zagszczenia wyprasek otrzymanych dla omówionych mieszanin.
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Rys. 3. Zaleno gstoci wzgldnej wyprasek od cinienia prasowania dla proszku azotku krzemu zawierajcego w swym skadzie
15 ml glikolu i 6 ml paraﬁny pynnej przypadajcych na 100 g proszku
dla nawaek 3 g i 5 g.
Fig. 3. Relative density of the compacts as a function of pressure for
the 3 g and 5 g samples made from the silicon nitride powder containing 15 ml glycol and 6 ml liquid parafﬁn in 100 g of the powder.
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Rys. 4. Gsto wzgldna wyprasek w funkcji cinienia prasowania
dla proszku azotku krzemu zawierajcego: a) 15 ml glikolu i 6 ml
paraﬁny pynnej, b) 6 ml glikolu i 15 ml paraﬁny pynnej dla nawaek
3 gramowych.
Fig. 4. Relative density of the compacts as a function of pressure for
the 3 g compacts made from the silicon nitride powder containing:
a) 15 ml glycol and 6 ml liquid parafﬁn, b) 6 ml glycol and 15 ml
liquid parafﬁn.

Zastosowanie mieszaniny glikolu i parafiny przy
równoczesnym zwikszeniu ich sumarycznej iloci do
21 ml/ 100 g proszku zwikszao moliwo otrzymania
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Rys. 5. Zaleno gstoci wzgldnej wyprasek od cinienia
prasowania dla proszku azotku krzemu zawierajcego w swym
skadzie: a) mieszanin 15 ml paraﬁny i 15 ml glikolu na 100 g
proszku, b) 30 ml glikolu na100 g proszku.
Fig. 5. Relative density of the compacts as a function of pressure
for the silicon nitride powder containing: a) 15 ml liquid parafﬁn and
15 ml glycol in 100 g of the powder, b) 30 ml glycol in 100 g of the
powder.

Dalsze zwikszanie iloci pynnych dodatków do
30 ml/ 100 g proszku (mieszanina 15 ml paraﬁny i 15 ml
glikolu) ju w niewielkim stopniu wpywao na wzrost
zagszczenia wyprasek (Rys. 5a). Dla cinie 30
i 60 MPa zagszczenie wynosio odpowiednio 61 i ponad
64 % gt. Porównywalnie wysokie zagszczenie, przy zachowaniu trwaoci wyprasek i jednorodnoci przeamu, uzyskano stosujc nie mieszaniny, lecz pojedynczy dodatek, jakim
by glikol. Rysunek 5b przedstawia wielko zagszczenia
proszków zawierajcych 30 ml glikolu. Jednorodny przeam
wykazyway próbki w penym zakresie stosowanych cinie.
Gsto wzgldna przy maksymalnym stosowanym cinieniu
prasowania (90MPa) przekroczya 65 %gt.
Inny przebieg miao prasowanie ksztatek ze znaczn
iloci paraﬁny (30 ml/100 g proszku). Dodatek ten powodowa, e podczas prasowania proszek nabiera cech plastycznoci i prasowanie byo utrudnione. Wynikao to z faktu,
e pod wpywam nacisku masa, poprzez nieszczelnoci
pomidzy ciank matrycy a powierzchni boczn toka,
wyciskana bya na zewntrz formy, co w konsekwencji powodowao znaczne straty materiau jak równie blokowao tok
wewntrz formy. Ponadto bardzo silne przyleganie wypraski
do powierzchni stempli skutkowao odrywaniem fragmentów próbki. Otrzymane wypraski uzyskay wysoki stopie
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zagszczenia, wynoszcy przecitnie 65% gt. Jednorodne
przeamy uzyskano w penym zakresie cinie.
Mankamentem przy formowaniu z dodatkami w iloci
wikszej ni 15 ml/100 g proszku, przy wysokich cinieniach
bya obecno rozwarstwie wyprasek , usytuowana gównie
w poowie ich wysokoci (Rys. 7b). Wieloetapowe i wyduone w czasie prasowanie nie dawao zauwaalnej poprawy.
Przeprowadzono równie próby formowania z udziaem
ywicy fenolowej (substancja ta znakomicie sprawdza si
przy formowaniu wglika krzemu), któr wprowadzono
w iloci 15 ml jako 20% roztwór w alkoholu etylowym. Ocena
wygldu otrzymanych ksztatek wskazywaa na celowo
zastosowania ywicy jako rodka wspomagajcego zagszczanie. Jednake po przeamaniu nastpowa rozpad próbek
na warstewki uoone prostopadle do kierunku nacisku. Te
rozwarstwiania nie wynikay ze zbyt duej wilgotnoci proszku [8-10], a wprost przeciwnie dodatek alkoholu poprawia
wytrzymao i jednorodno wyprasek. Jednake gsto
wyprasek z dodatkiem ywicy fenolowej bya niska i wynosia
przecitnie 48,5 % gt i w zasadzie nie zmieniaa si wraz ze
zmian nacisku.
Tabela 2. Gsto pozorna próbek azotku krzemu prasowanych
jednoosiowo z rónym dodatkiem rodków uatwiajcych formowanie.
Table 2. Apparent density of the silicon nitride samples uniaxially
pressed with a different additive of the agents facilitating forming.

RODKÓW U ATWIAJ CYCH ZAG SZCZANIE PROSZKÓW

Si3N4...

rodków uatwiajcych polizg obecnych w próbkach nie
wyeliminowaa tego destrukcyjnego zjawiska.

a)

b)

a

c)
Rys. 7. Przykady wad wyprasek azotku krzemu powstajcych podczas formowania przez prasowanie jednoosiowe: a) wykruszanie
si krawdzi, b) rozwarstwianie w poowie wysokoci, c) niejednorodnoci w trwaym przeamie.
Fig. 7. Examples of ﬂaws of the silicon nitride compacts that arose
during uniaxial pressing: a) spalling, b) foliation, c) inhomogeneities
in the stable fracture.

Gsto pozorna, g/cm3
Cinienie prasowania, MPa

Dodatki wspomagajce
zagszczanie

15

30

60

90

15 ml glikolu

1,68

1,82

-

-

15 ml parafiny

1,85

1,90

1,95

2,05

15 ml glikolu + 6 ml parafiny

1,70

1,78

1,80

-

6 ml glikolu + 15 ml parafiny

1,88

1,95

2,01

-

15 ml glikolu + 15 ml parafiny

1,88

1,99

2,10

-

30 ml glikolu

1,89

1,95

1,98

2,13

30 ml paraﬁny

2,01

2,08

2,11

-

Podane powyej wady wyprasek powstajce podczas
prasowania jednoosiowego przedstawiono na rysunku 7.
Wady zwizane z formowaniem uwidoczniy si równie
po spiekaniu. Na rysunku 8 przedstawiono powierzchniowe
wady obecne w próbkach zawierajcych 30 ml paraﬁny.
Wielko ich jest proporcjonalna do wzrastajcego cinienia
prasowania. Obecno tego typu wad nie naley bezporednio czy z samym procesem formowania, lecz ze zbyt
intensywnym odrywaniem silnie przylegajcych wyprasek od
paszczyzny stempla.
Próbki o wadliwym lecz trwaym przeamie pozostawione
do spiekania w wikszoci przypadków ulegy rozwarstwieniu.
Jednorodne przeamy wyprasek nie zagwarantoway równie
otrzymania litych pozbawionych wad spieków. W próbkach
prasowanych pod wyszymi cinieniami uwidoczniy si rónej wielkoci spkania, uoone prostopadle do osi nacisku,
wiadczce o niejednorodnoci zagszczenia spieku.
Na rozwarstwienia wyprasek jak i spkania obserwowane w spieczonym materiale zasadniczy wpyw mog mie
dwa czynniki. Pierwszym z nich jest tarcie próbki o ciany
matrycy podczas jej wypychania z formy, a znaczna ilo

Rys. 8. Przykady wad ujawnionych po spiekaniu dla próbek azotku
krzemu zawierajcych 30 ml ciekej paraﬁny prasowanych jednoosiowo pod cinieniem od 15 – 90 MPa.
Fig. 8. Examples of ﬂaws revealed after sintering in the silicon nitride
samples that contained originally 30 ml liquid parafﬁn and were
compacted uniaxially under 15-90 MPa.

Drugim czynnikiem jest gwatowne rozprania zarówno
obecnej w próbkach cieczy jak i powietrza zamknitego
w wyprasce. Wielkoci wskazujc na cinienie powietrza
zamknitego w wyprasce jest jej rozszerzalno sprysta
(odksztacenie spryste) [8,9]. Wyznaczono liniowe rozszerzenie spryste w kierunku prostopadym do kierunku
prasowania (ze wzgldu na jeden stay wymiar, jakim jest
rednica matrycy). korzystajc ze wzoru:

R 

lw

lm
lm

 100% ,

gdzie R jest rozszerzeniem sprystym, lw rednic wypraski, a lm rednic matrycy. Wyliczone wartoci rozszerzenia
sprystego dla wyprasek o rónej zawartoci dodatków

MATERIA£Y CERAMICZNE, 61, 2, (2009)

105

E. ERMER

wspomagajcych zagszczanie przedstawiono w tabeli 3.
Wielko rozszerzenia oscyluje wokó 1 %. Pozostawienie
wyprasek w bezporednim kontakcie z atmosfer lub w eksykatorze na okres 30 dni spowodowao dwukrotny wzrost
rozszerzalnoci sprystej.
Tabela 3. Liniowe spryste rozszerzenie wyprasek, otrzymanych
przy zastosowaniu rónych rodków uatwiajcych formowanie,
w zalenoci od cinienia prasowania wyznaczone w kierunku
prostopadym do kierunku prasowania.
Table 3. Linear elastic dilatation of the compacts, obtained by means
of different agents facilitating forming, as a function of pressure.
The dilatation was determined perpendicularly to the direction of
pressing.
Rozszerzalno sprysta, %
Dodatki wspomagajce
zagszczanie

Cinienie prasowania, MPa
15

30

60

90

15 ml glikolu

1,056

1,056

-

-

15 ml parafiny

1,056

1,006

1,056

1,157

30 ml glikolu

1,157

1,207

1,056

0,855

15 ml glikolu + 15 ml parafiny

1,006

1,107

0,086

-

15 ml glikolu + 6 ml parafiny

1,056

1,056

1,157

-

6 ml glikolu + 15 ml parafiny

0,805

1,006

0,956

-

Podsumowanie
Wszystkie dodatki, wykluczajc ywic, zastosowane
do poprawy formowania wpyny korzystnie na kocowe
zagszczenia spiekanego azotku krzemu. Bez dodatków
wspomagajcych prasowanie gsto spieków nie przekraczaa 80% gt, natomiast zwikszajc zagszczenie wyprasek
uzyskano zagszczenia spieków od 90 do 98 %gt.
Po spiekaniu ujawniy si wady, które nie byy widoczne
ani na zewntrznych powierzchniach wyprasek, ani te na
przeamach. Wady te, w postaci drobnych spka lub penych
rozwarstwie próbek, byy tym wyra niejsze im wysze byo
przykadane cinienie.
Najlepsze efekty daje prasowanie pod najniszym cinieniem nie przekraczajcym 15 MPa, dla wyprasek, których
stosunek rednicy do wysokoci nie przekroczy 0,25.
Praca wykonana w ramach bada statutowych nr
11.11.160.364.
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