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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki bada powicone spiekaniu czystych wglików metalopodobnych, tzn. takich, do spiekania których
nie wprowadzano dodatków metalicznych. Na podstawie bada powiconych spiekaniu stwierdzono, e istnieje moliwo wytworzenia
z badanych proszków wglikowych (TiC1-x; NbC, TaC, WC, CryCz) gstych, jednofazowych spieków. Jedynym dodatkiem, który naley
wprowadzi do proszków, jest dodatek wgla. Wgiel wprowadza si w celu zredukowania pasywacyjnych warstw tlenkowych, w iloci
niezbdnej do przeprowadzenia reakcji redukcji.
Sowa kluczowe: spiekanie, dylatometria, wgliki, mikrostruktura ﬁnalna

METAL-LIKE CARBIDES. PART I. SINTERABLITY INVESTIGATIONS
Metals belonging to groups 4-6 of periodic table of elements form with carbon compounds named metal-like carbides (TiC1-x, NbC, TaC,
WC, CryCz). It was established that it is possible to manufacture dense sintered bodies of this carbides at temperatures close to 2000°C
using only carbon powder as an additive. Its role consists in reduction of oxide impurities.
Keywords: Sintering, Dylatometry, Carbides, Microstructure - ﬁnal

Wprowadzenie
Wgliki mona podzieli pod wzgldem waciwoci
chemicznych na trzy podstawowe grupy: wgliki diamentopodobne (SiC; B4C); wgliki metalopodobne (utworzone
przez bezporednie poczenie wgla i metali grup 4-6
ukadu okresowego pierwiastków np. TiC1-x, NbC, TaC, WC,
CryCz) i wgliki solopodobne (utworzone przez bezporednie
poczenie wgla i metali grup 1-3 ukadu okresowego pierwiastków np. CaC2, Na2C2). Ze wzgldu na rozpuszczalno
w wodzie, wgliki solopodobne nie znajduj szerokiego
zastosowania przemysowego, w przeciwiestwie do wglików diamentopodobnych i metalopodobnych, których
cenne uytkowe waciwoci s szeroko wykorzystywane.
W przypadku wglików diamentopodobnych, silne kowalencyjne wizanie decyduje o ich ekstremalnie wysokiej
twardoci i póprzewodnictwie. Z kolei unikalne poczenie trzech rodzajów wiza, kowalencyjnego, jonowego
i metalicznego, w strukturze wglików metalopodobnych
sprawia, e wytworzone z nich tworzywa cz cechy typowej ceramiki (s twarde) i materiaów metalicznych (s
dobrymi przewodnikami ciepa i prdu elektrycznego) [1-4].
Technologie otrzymywania tworzyw jednofazowych w odniesieniu do wglików diamentopodobnych s opanowane,
natomiast w przypadku wglików metalopodobnych badania
nad spiekaniem jednofazowych tworzyw nie s praktycznie
prowadzone [1,5,6]. Podstawow przyczynami tego faktu

jest przekonanie o trudnej spiekalnoci tego typu zwizków,
które wie si bezporednio z ich wysokimi temperaturami
topnienia (4000°C w przypadku wglików niobu i tantalu).
Inna przyczyna tkwi w opanowaniu technologii wytwarzania
wglików spiekanych (WC-Co) i cermetali (WC-Ni, WC-Mo)
[1,7]. Na podstawie analizy literatury i przeprowadzonych
bada wasnych mona stwierdzi, e odpowiednio przygotowane proszki wglików metalopodobnych s podatne
na spiekanie. Do proszków wglików metalopodobnych nie
wprowadza si aktywatorów spiekania. Jedynym dodatkiem
wprowadzanym do proszku danego wglika jest wgiel,
który jak si sugeruje jest niezbdny do redukcji warstw
tlenkowych wystpujcych na ziarnach wglików. Warstwy
te maj niekorzystny wpyw na proces zagszczania. Gdy
w ukadzie nie wystpuje namiarowy wgiel, podczas rozkadu warstw tlenkowych powstaj liczne gazowe produkty.
Uruchomiony zostaje wtedy nieefektywny dla zagszczania
proces transportu masy poprzez faz gazow zwizany
z parowanie i kondensacj. Wystpienie tego mechanizmu
skutkuje wypenieniem przez transportowan mas obecnych w spiekanym ukadzie szyjek, co pozbawia go siy
napdowej. W obecnoci wgla, zachodzi karbotermiczna
redukcja odpowiedniego tlenku, zgodnie z ogóln reakcj:
aMexOy + bC = dMezCq + eCO

(1)

W takim przypadku ilo powstajcych produktów gazowych jest znacznie mniejsza. Mona zatem stwierdzi, e
wgiel ogranicza nieefektywne dla procesu zagszczania
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mechanizmy transportu masy. Ilo dodatku wgla jest bliska iloci wymaganej do zredukowania tlenkowych warstw
pasywacyjnych, co pozwala twierdzi, e uzyskane materiay
s jednofazowe [5,6].
W pracy przedstawiono badania powicone spiekaniu
i analizie waciwoci jednofazowych spieków wglików
metalopodobnych.

Preparatyka i wyniki bada
Pierwszym etapem bada bya synteza proszków wglików. Syntez wglików tytanu o rónym odstpstwie
od stechiometrii TiC0,6, TiC0,8 i TiC1,0 prowadzono technik
SHS, natomiast w wyniku syntezy z pierwiastków uzyskano
nastpujce wgliki: NbC (o rónym uziarnieniu), TaC, WC
(o rónym skadzie fazowym), Cr3C2 i Cr23C6. Produkty syntez
poddano procesowi rozdrabniania w mynie obrotowo wibracyjnym mielnikami widiowymi (WC-Co), po czym wykonano
analiz skadu fazowego uzyskanych proszków metod
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) i pomiar
skadu chemicznego za pomoc analizatora LECO. Wyniki
pomiarów zawiera tabela 1.
Kolejnym krokiem byo wprowadzenie do kadego
z proszków odpowiedniego dodatku wgla w iloci zblionej
do niezbdnej do zredukowania zanieczyszcze tlenkowych.

Do niektórych proszków (TiC1-x, NbC I, TaC, WC I) wprowadzono zrónicowany dodatek wgla w celu okrelenia
jego optymalnej iloci. Ponadto do proszku wglika wolframu WC II wprowadzono równie dodatek metalicznego
wolframu (Tab. 2). Proces homogenizacji proszku danego
wglika z odpowiednim dodatkiem wgla prowadzono na
mokro w mynku obrotowo-wibracyjnym przez 1h. Nastpnie
z zawiesin odparowano alkohol, a uzyskane mieszaniny
przetarto przez sita perlonowe w celu ich zgranulowania.
Z uzyskanych granulatów, technik prasowania jednoosiowego uformowano próbki o wymiarach: rednica 13 mm
i wysoko 2-4 mm, które posuyy do bada nad spiekalnoci wytworzonych proszków. Badania te prowadzono
za pomoc dylatometru wysokotemperaturowego. Krzywe
skurczu liniowego próbek w funkcji temperatury, $L/L0=f(T),
rejestrowano a do momentu pojawienia si na krzywych
„plateau” wskazujcego na zanik procesu eliminacji porowatoci. Z zarejestrowanych krzywych (Rys. 1) odczytano
temperatury pocztku spiekania Tp i koca spiekania Ts,
(charakterystyczna temperatura spiekania). Dopenieniem
bada nad spiekalnoci proszków byy pomiary gstoci
pozornej uzyskanych spieków pozwalajce obliczy ich
gsto wzgldn. Dane uzyskane z pomiarów spiekalnoci
zebrano w tabeli 3. Natomiast wyniki analizy fazowej spieków
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 1. Charakterystyka wytworzonych proszków wglików metalopodobnych.
Table 1.Characteristics of manufactured metal-like carbide powders.
Skad fazowy,
[% wag.]

Stenie tlenu,
[% wag.]

64

88%TiC, 12%WC

3,96

21

57

85%TiC, 15%WC

2,24

Proszek wglika

Powierzchnia waciwa,
SBET, [m2/g]

TiC0,6

31

TiC0,8

rednica zastpcza,
dBET, [nm]

TiC1,0

19

40

90%TiC, 10%WC

2,56

NbC I

13

60

96%NbC, 4%WC

1,06

NbC II

1

764

99%NbC, 1%WC

0,80

TaC

4

112

99%TaC, 1%WC

1,65

WC I

6

68

80%WC, 16%W2C, 4%W

0,60

WC II

13

30

100% WC

0,20

Cr3C2

3

333

91%Cr3C2, 9%Cr7C3

1,03

Cr23C6

2

413

70%Cr23C6, 30%Cr7C3

2,50

Tabela. 2. Dodatki wprowadzone do proszków wglików
metalopodobnych.
Table 2. Additives incorporated into the metal-like carbide powders.

Wglik
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r. stenie
tlenu,
[% wag.]

Ilo wgla,
[% wag.],
(zgodnie z reakcj 1)

Wprowadzony
dodatek wgla,
[% wag.]

Cr23C6

2,50

2-2,4

2,5

Cr3C2

1,03

1-1,5

1,5

NbC I

1,06

1-1,5

1,0; 1,5; 2,0; 4,0

NbC II

0,73

0,8-1,1

1,0

TaC

1,02

1-1,5

1,5; 3,0

TiC1,0

2,58

3

1,5; 3,0

TiC0,8

2,24

2,5

1,5; 2,5

TiC0,6

3,96

4,5

2,5; 4,5

WC I

0,61

0,7

1,0; 2,0

WC II

0,14

0,15

1,0+4%W
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Dyskusja
Badania podatnoci na spiekanie wglików 4 grupy ukadu okresowego pierwiastków przeprowadzono na proszkach
wglika tytanu o rónym odstpstwie od stechiometrii (TiC0,6,
TiC0,8 i TiC1,0). Stwierdzono, e wszystkie badane proszki,
niezalenie od wprowadzonego dodatku wgla charakteryzuj si dobr spiekalnoci (Tab. 3). Temperatura spiekania
wglików tytanu wzrasta wraz ze wzrostem stechiometrii
wglika. Dla TiC0,6 wynosi 1950-2000°C, dla TiC0,8 jest równa
2000-2100°C, natomiast dla stechiometrycznego wglika
tytanu temperatura spiekania jest najwysza i wynosi 21502200°C. Wyznaczone po pomiarach spiekalnoci wartoci
gstoci pozornej spieków TiC0,6, TiC0,8 i TiC1,0 przekraczaj
we wszystkich przypadkach warto gstoci rzeczywistej
czystego wglika tytanu (4,94 g/cm3). Fakt ten mona wytumaczy nastpujco. Podczas mielenia twardych proszków
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Tabela 3. Dane uzyskane na podstawie pomiarów spiekalnoci syntezowanych proszków wglików metalopodobnych.
Table 3. Results obtained on a basis of measurments of the synthesized carbide powders.
Wglik+

Zawarto

Temp.

dodatek wgla
i innych dodatków

tlenu
[% wag.]

topnienia,
Tm [°C]

TiC0,6+2,5%C
TiC0,6+4,5%C
TiC0,8+1,5%C
TiC0,8+2,5%C
TiC1,0+1,5%C
TiC1,0+3%C

Temperatura charakterystyczna
pocztku
spiekania, Tp [°C]

3,96

2,24

1300-1400

3067

2,58

NbC I+1%C

1,06

NbC I+2,5%C

1,06

NbC I+4%C

1,06

NbC II+1%C

0,73

TaC+1,5%C

1,02

1250-1350

1300-1400

Gsto
wzgldna,
[%]

2100

5,02-5,24

-

1900-1950

5,06-5,25

-

1950-2050

5,02-5,06

-

2000

5,03-5,24

-

2150-2250

5,15-5,25

-

2150-2250

4,94-5,19

-

7,37

94,7

1800-1850

7,23

93,0

1200

1700

6,80

87,4

1350-1450
3600

koca spiekania,
Ts [°C]

Gsto pozorna,
[g/cm3]

1550

2050

7,43

95,5

3950

1250-1300

1850

14,27

98,6

WC I+2%C

0,61

2870

1680-1750

2150-2250

14,25

91,0

WC II+1%C+4%W

0,15

2870

1650

2150-2250

15,20-15,70

96,8

Cr3C2+1,5%C

1,03

1810

1300

1600-1650

6,53-6,68

97,7-99.9

Cr23C6+2,5%C

2,50

1510

1450

1490-1540

6,67

95,4

Tabela 4. Skad fazowy spieków wglikowych (metoda XRD).
Table 4. Phase composition of the metal-like carbides sinters (XRD
method).

Wglik

Fazy wystpujce
w wytworzonych spiekach

TiC0,6+2,5%C

100% TiC

TiC0,6+4,5%C

100% TiC

TiC0,8+1,5%C

100% TiC

TiC0,8+2,5%C

100% TiC

TiC1,0+1,5%C

97% TiC; 3% graﬁt

TiC1,0+3%C

98% TiC; 2% graﬁt

NbC I+1%C

100% NbC

NbC II+1%C

100% NbC

TaC+1,5%C

100% TaC

WC I+1%C

97% WC(1); 1% WC(2); 2% graﬁt

WC II+1%C+4%W

100% WC

Cr3C2+1,5%C

100% Cr3C2

Cr23C6+2,5%C

70% Cr23C6; 30% Cr3C2

wglika tytanu mielnikami widiowymi domielono znacz
cz wglika wolframu (Tab. 1). Wolfram moe rozpuszcza
si w strukturze TiC i w efekcie kocowym tworzy wgliki
o wzorze ogólnym (Ti,W)C. Moliwo tworzenia wglików
mieszanych potwierdzia analiza EDS, której wyniki pokazano na rysunku 2. Wgliki (Ti,W)C nie zostay natomiast
zidentyﬁkowane za pomoc rentgenowskiej analizy fazowej,
która sugeruje, e otrzymane tworzywa s w wikszoci
jednofazowe (Tab. 4).
Poniewa niemoliwe jest okrelenie stopnia spieczenia
na podstawie pomiarów gstoci, badania uzupeniono
o obserwacje mikrostruktury. Stwierdzono, e mikrostruktura
uzyskanych spieków jest charakterystyczna dla gstych materiaów. W mikrostrukturze widoczna jest jednak resztkowa

porowato (Rys. 3). Z kolei obecno kulistych porów zamknitych w obrbie ziaren wskazuje na intensywny przebieg
spiekania tej grupy spieków TiC (Rys. 3).
Podatno na spiekanie wglików 5 grupy ukadu okresowego pierwiastków badano na przykadzie wglika niobu
o rónym uziarnieniu i wglika tantalu. Równie i w przypadku wglików tej grupy mona stwierdzi, e odznaczaj
si one dobr spiekalnoci. Zaskakujco niskie okazay si
temperatury spiekania wglików, których temperatury topnienia s bliskie 4000°C. Temperatura spiekania proszku wglika tantalu i proszku wglika niobu o wikszym rozwiniciu
powierzchni (NbC I) wyniosa okoo 1800-1850°C, podczas
gdy dla proszku wglika niobu o mniejszym rozwiniciu
powierzchni (NbC II) wyniosa okoo 2000-2050°C. Gsto
wzgldna uzyskanych tworzyw bya bliska odpowiednio dla:
NbC I – 95%, NbC II – 92% i TaC – 99%. Do proszku wglika
niobu o wikszej powierzchni waciwej NbC I wprowadzono
róny dodatek wgla. Na podstawie analizy krzywych spiekania (Rys. 1) i pomiarów gstoci wytworzonych tworzyw
stwierdzono, e optymalny dodatek wgla (1-1,5%) jest
bliski iloci niezbdnej do przeprowadzenia reakcji redukcji
pasywacyjnych warstw tlenkowych. Wprowadzenie zbyt
duego dodatku wgla, widocznie hamuje proces zagszczania (Rys. 1). Uzyskane tworzywa s jednofazowe, poza
wglikami niobu i tantalu nie zidentyﬁkowano metod XRD
innych faz (Tab. 4).
Wgliki wolframu: WC I i WC II oraz wgliki chromu Cr3C2
i Cr23C6 byy badanymi wglikami 6 grupy ukadu okresowego
pierwiastków. W caej badanej grupie wglików oba wgliki
wolframu charakteryzuj si najwyszymi temperaturami
spiekania 2300°C, natomiast wgliki chromu odznaczaj si
najniszymi temperaturami spiekania (Cr3C2 – 1600-1650oC;
Cr23C6  1500°C). Najwicej trudnoci sprawio wytworzenie
materiaów o wysokim stopniu spieczenia z proszku wglika
wolframu WC I. Uzyskano tworzywo o gstoci wzgldnej bliskiej 90%. W przypadku proszku WC II wprowadzenie meta-
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
Rys. 1. Krzywe spiekania, $L/L0=f(T), badanych materiaów wglikowych: a) TiC0,6 , b) TiC0,8, c) TiC1,0, d) NbC I, e) NbC II, f) TaC, g) WC
I, h) WC II, i) Cr3C2 i Cr23C6.
Fig. 1. Sintering curves, $L/L0=f(T), of the investigated carbides: a) TiC0.6 , b) TiC0.8, c) TiC1.0, d) NbC I, e) NbC II, f) TaC, g) WC I, h) WC
II, i) Cr3C2 i Cr23C6.
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p1

p2

p3

Rys. 2. Analiza EDS spieku TiC0,8+1,5% C wskazujca na istnienie wglików (Ti,W)C w spiekach wglików tytanu.
Fig. 2. EDS analysis indicating the presence of (Ti,W)C carbides in the titanium carbide sinter TiC0.8+1,5%C.

a)

b)

c)

Rys. 3. Obrazy mikrostruktur spieków TiC o rónej stechiometrii i rónym dodatku wgla (SEM): a) TiC0,6+2,5%C, b) TiC0,8+2,5%C,
c) TiC1,0+3%C.
Fig. 3. SEM images of TiC sinters with different deviation of stoichiometry and carbon addition: a) TiC0.6+2,5%C, b) TiC0.8+2,5%C,
c) iC1.0+3%C.

licznego wolframu przynioso pozytywny rezultat, wytworzony
spiek osign gsto na poziomie 0,96 T.D.. Oba spieki
wglików chromu wykazay wysoki stopie zagszczenia
wynoszcy 94-98%. Naley jednak zwróci uwag na fakt, e
najintensywniejszy skurcz zwizany ze spiekaniem wglika
chromu Cr23C6 wystpuje w pobliu temperatury 1500°C, czyli
blisko jego temperatury topnienia 1510°C. Trudno jest zatem
w przypadku tego materiau stwierdzi, czy obserwowany
skurcz próbki jest wynikiem zachodzcego procesu spiekania, czy zawizany jest z odksztaceniem próbki, na skutek
jej topienia. Obserwacja ta tumaczy trudnoci w dokadnym
okreleniu charakterystycznej temperatury spiekania wglika
chromu Cr23C6. Tylko spiek wglika chromu C23C6 jest wielofazowy, w pozostaych przypadkach (WC I, WC II i Cr3C2)
uzyskane tworzywa s jednofazowe (Tab. 4).

Wnioski
1. Stwierdzono, e istnieje moliwo wytworzenia gstych,
jednofazowych tworzyw z badanych wglików metalopodobnych zarówno na drodze spiekania pod cinieniem,
jak i spiekania bezcinieniowego.
2. Jedynym dodatkiem jaki naley wprowadzi do proszków
wglików jest wgiel, który jest konieczny do zredukowania pasywacyjnych warstw tlenkowych obecnych na
ziarnach wglików. Ilo dodatku powinna by bliska
iloci niezbdnej do przeprowadzenia reakcji redukcji
tlenkowych warstw pasywacyjnych.
3. Zaskakujco niskie temperatury spiekania pokazay
wgliki NbC i TaC majce jedn z najwyszych tempe-
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ratur topnienia (Tm~4000°C). Temperatury spiekania byy
bliskie 2000°C co oznacza okoo 0,5 Tm.
4. Na podstawie rentgenowskiej analizy skadu fazowego
mona skonstatowa, e uzyskane spieki wglików metalopodobnych w wikszoci to materiay jednofazowe.
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