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Streszczenie
Gwatowny rozwój wielu nowoczesnych technologii oraz instrumentalnych metod elektroanalitycznych sprawia, e nie trac na aktualnoci poszukiwania nowych materiaów elektrodowych gwarantujcych wysok czuo oznacze i stabilno pracy elektrody. Ponadto
ze wzgldu na toksyczno wielu substancji obecnych w rodowisku, takich jak oów czy kadm, konieczne jest ich rzetelne oznaczanie
na poziomie ladów. Ceramiczny materia elektrodowy stosowany w konstrukcji elektrochemicznych sensorów musi by homogeniczny
i bezporowaty, aby moliwe byo proste i skuteczne odtworzenie powierzchni elektrody pracujcej.
Zastosowanie materiaów ceramiki zaawansowanej, takich jak wgliki czy azotki, we wspóczesnej analityce to nowatorskie sposoby
wykorzystania stabilnych chemicznie i odpornych na korozj tworzyw o bardzo wysokiej czystoci chemicznej. W pracy opisano procedur
wytwarzania elektrod z wglika krzemu, wglika tytanu oraz azotku tytanu. Omówiono operacje technologiczne, poczynajc od syntezy
z wykorzystaniem pierwiastków, poprzez rozdrabnianie, odmywanie, formowanie, spiekanie, obróbk mechaniczn i przygotowanie powierzchni tworzywa przed wykonaniem waciwej elektrody woltamperometrycznej. Spiekanie materiaów zrealizowane na dwa sposoby.
Pierwszy polega na zaprasowaniu pastylek z dodatkiem ywicy i spiekaniu swobodnym; drugi wykorzystywa prasowanie na gorco
(HP). W pracy dokonano oceny wpywu sposobu otrzymywania na mikrostruktur badanych materiaów w kontekcie ich zastosowania
w elektrodach przeznaczonych dla celów elektroanalizy.
Sowa kluczowe: proszki – SHS, spiekanie, mikrostruktura, TiC, TiN

MANUFACTURING OF DENSE CARBIDES AND NITRIDES SINTERS FOR THE COMTEMPORARY ANALYTICS
In relation to the eventful development of nanotechnology and instrumental electroanalytical methods the continuous requirement
exists of investigation of new electrode materials, which are responsible for sensitivity and reliability of the performed analysis. Moreover,
because of toxicity of many substances in human environments e.g. lead or cadmium, searching on non complicated methods of their
detection on a trace level is obligatory. The electrode ceramic material applied in an electrode construction have to be nonporous in order
to facilitate removal all the electrolyte and regeneration of the working electrode surface.
The application of ceramic materials such as carbides and nitrides in contemporary analytics is an innovative way of application of
the chemically stable and corrosive resistant materials of high purity. In this publication, a complete procedure of silicon carbide, titanium
carbide and titanium nitride electrode manufacturing is described. All the technological stages are discussed, ﬁrst of all a powder synthesis using the elements, grinding, forming, sintering, mechanical treatment and embedding the electrode material in the resin matrix. Two
methods of sintering were applied. The ﬁrst one was carried out as a pressureless sintering, and the second one was done by using hot
pressing. An inﬂuence of the manufacturing method on the microstructure of the studied materials was studied in a context of their possible
application in electrodes for electroanalytics.
Keywords: Powders – SHS, Sintering, Microstructure, TiC, TiN

Wprowadzenie
Znane od zaledwie paru dziesicioleci syntetyczne
materiay ceramiki zaawansowanej, takie jak wgliki czy
azotki, oprócz bardzo dobrych parametrów mechanicznych
posiadaj szereg interesujcych, niewykorzystywanych do
tej pory waciwoci ﬁzykochemicznych. Midzy innymi,
ze wzgldu na wysokie przewodnictwo elektryczne oraz
doskona stabilno chemiczn niektóre wgliki i azotki
mog znale szerokie zastosowanie w konstrukcji sensorów
elektrochemicznych [1]. Gówn zalet tych materiaów jest
ich wysoka czysto chemiczna oraz stabilno w warunkach
kontrolowanych procesów elektrodowych - redukcji czy utleniania depolaryzatorów.

Wymagania stawiane tworzywom ceramicznym przeznaczonym na materia elektrodowy s moliwe do spenienia
pod warunkiem, e surowce zastosowane do ich syntezy
zapewniaj uzyskanie odpowiednio czystych produktów,
w których zanieczyszczenia, zwaszcza metaliczne nie
przekraczaj kilku ppb. Odrbny problem to technologia
formowania ksztatek i zapewnienie odpowiedniej mikrostruktury tworzywa. Uzyskanie materiau o pomijalnie maej
porowatoci zapewnia odtwarzalno powierzchni elektrody
i powtarzalno uzyskiwanych wyników oraz atwo jej regeneracji i aktywacji. Jedn z najprostszych metod syntezy
wglików i azotków jest technika SHS (self-propagating
high-temperature synthesis) stosowana do otrzymywania
materiaów w warunkach silnie egzotermicznych [2,3]. Na
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spiekalno proszków tych materiaów maj wpyw przede
wszystkim skad chemiczny i morfologia proszku oraz stopie
zdefektowania struktury wglika czy azotku. Wymienione
czynniki decyduj o przebiegu procesów dyfuzji i powoduj,
e w przypadku niektórych wglików i azotków otrzymanie
gstego spieku jest moliwe dopiero w poczeniu z technik
prasowania na gorco.
W pracy przedstawiono opis technologii wytwarzania spieków dwóch zwizków tytanu, a mianowicie wglika i azotku,
oraz omówiono metod spiekania wglika krzemu, który jest
najczciej stosowanym materiaem z tej grupy tworzyw.

okrelono przez pomiar powierzchni waciwej metod
BET. Uzyskane dyfaktogramy XRD dowiody, i otrzymane
materiay s jednofazowe, o dobrze wyksztaconych krystalitach. Nie zaobserwowano reﬂeksów wskazujcych na
obecno elaza.

Otrzymywanie proszków
Proszki omawianych w pracy materiaów zostay zsyntezowane metod samorozwijajcej si syntezy wysokotemperaturowej (SHS) w systematycznie modyﬁkowanych
warunkach procesu syntezy. W przypadku wglików, do
otrzymania proszków uyto homogenicznych mieszanin
krzemu z wglem aktywnym i dodatkiem ywicy Nowolak,
prowadzcych do syntezy SiC technik wybuchu termicznego, oraz mieszanin proszku metalicznego tytanu z wglem
aktywnym i ywic Nowolak dajcych syntez wglika tytanu
technik propagacji fali cieplnej. Proces SHS przeprowadzano w atmosferze argonu przy cinieniu 0,5 atm.
Proszki azotku tytanu zostay zsyntezowane w komorze
cinieniowej w atmosferze azotu, który równoczenie by
substratem w reakcji z metalicznym tytanem o uziarnieniu
325 mesh. Ze wzgldu na gwatowny wzrost temperatury
podczas azotowania wystpujcy powyej temperatury topnienia tytanu, proszek tego pierwiastka zosta rozcie czony
wytworzonym wczeniej TiN, co pozwolio zoptymalizowa
proces azotowania.

Rys. 1 Dyfraktogram XRD proszku TiC po syntezie SHS i mieleniu.
Fig. 1. X-ray diffraction pattern of the TiC powder after the synthesis
followed by grinding.

Aglomeraty wszystkich uzyskanych proszków, po syntezie SHS byy mielone w mynach za pomoc kulistych mielników elaznych przez 30 godzin cznie w cyklach trwajcych
3 godziny. Domielone elazo wytrawiono roztworem kwasu
solnego a powstay chlorek elaza (III) wypukiwano wod
destylowan drog dekantacji. Stenie Fe(III) kontrolowano
metod rodankow.
Skad fazowy produktów po mieleniu (Rys. 1 i 2) badano
metod dyfrakcji rentgenowskiej, a stopie rozdrobnienia
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Rys. 2. Dyfraktogram XRD proszku TiN0,9 po syntezie SHS i mieleniu.
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of the TiN0.9 powder after the synthesis
followed by grinding.

Spiekanie swobodne i cinieniowe
Analiz dylatometryczn wglika tytanu, w warunkach
spiekania swobodnego, przeprowadzono w dylatometrze
z graﬁtowymi elementami grzejnymi w przepywnie argonu
a w przypadku spiekania azotku tytanu zastosowano atmosfer azotu. Próbki w postaci wyprasek o rednicy ok. 12 mm,
umieszczone w ódce graﬁtowej przemywanej odpowiednim
gazem ogrzewano ze redni szybkoci 15°C/min a do
temperatury umoliwiajcej precyzyjne okrelenie temperatury spiekania. Próby spiekania swobodnego pozwoliy
dobra i okreli optymalny udzia aktywatorów spiekania.
Spiekanie swobodne wglika krzemu z dodatkiem 3 %
wag. wgla oraz 0,5 % wag. boru umoliwio uzyskanie
materiau o gstoci wzgldnej 97-98% i dopeniajcym
udziale porów. Mikrostruktur tworzywa przedstawiono na
rysunku 3.
Rysunek 4 ilustruje zaleno przewodnictwa elektrycznego, , od temperatury w przypadku spieków TiN,
TiC oraz SiC. Szczegóowy opis pomiarów zosta podany
w pracy [4]. Przewodnictwo elektryczne SiC jest o ponad
4-rzdy wielkoci nisze od TiN oraz TiC, ponadto maleje
ono wskutek wygrzewania materiau w temperaturze ok.
650°C (porównaj krzywe oznaczone 1st run oraz 2nd run).
Rosncy trend zmian z temperatur, wskazuje na póprzewodnikowe waciwoci TiC. Natomiast oba materiay TiN
oraz TiC wykazuj przewodnictwo metaliczne objawiajce
si nieznacznym spadekiem z temperatur. Ze wzgldu
na najnisze sporód badanych materiaów przewodnictwo
elektryczne oraz najnisz stabilno chemiczn wgliki
krzemu nie znalazy praktycznego zastosowania w konstrukcji sensorów elektrochemicznych. Tworzca si w trakcie
polaryzacji elektrody SiC cienka warstewka SiO2 pasywuje
jej powierzchni, przez co sensor traci stabilno oraz przydatno metrologiczn.
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Rys. 3.Obrazy SEM mikrostruktury wglika krzemu spiekanego swobodnie z dodatkiem 3,0% wag. wgla i 0,5 % wag. boru. Materia
trawiony w stopionych alkaliach (KNO3 + KOH w stosunku wagowym 3:1).
Fig. 3. SEM images of the microstructure of SiC pressureless sintered with carbon and boron additives of 3.0 wt.% and 0.5 wt.%, respectively.
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Rysunek 5 przedstawia krzywe dylatometryczne pokazujce skurcz liniowy próbek z proszku TiC o nominalnie
stechiometrycznym skadzie, ilustrujce jednoczenie powtarzalno prowadzonych bada . Z ksztatu i pooenia
krzywych wynika, e przebieg spiekania w obu przypadkach
jest niemal identyczny. Temperatury pocztku spiekania oraz
maksymalnej szybkoci spiekania s porównywalne, jednake procentowy skurcz liniowy jest zbyt may, aby uzyska
dobrze zagszczony materia.
Z prób spiekania swobodnego wglika tytanu o nominalnie stechiometrycznym skadzie wynika, i procesy dyfuzji
w tym materiale s bardzo powolne, dlatego te nie jest moliwe jego zagszczanie bez uycia aktywatorów spiekania.
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Rys. 5. Krzywe dylatometryczne spiekania dwóch wyprasek wglika
tytanu o nominalnie stechiometrycznym skáadzie z dodatkiem wgla
wprowadzonego w postaci ywicy Nowolak.
Fig. 5. Dilatometric curves of two compacts of titanium carbide
with the nominally stoichiometric composition doped with carbon
incorporated in a form of the Nowolak resin.

Rys. 4. Zaleno przewodnictwa elektrycznego spieków TiN, TiC
oraz SiC od temperatury w ukadzie Arrheniusa. Krzyw dla SiC
oznaczon jako 2nd run uzyskano dla próbki po jej wygrzewaniu
w 650°C przez 30 min..
Fig. 4. Temperature dependence of electrical conductivity of the
sintered TiN, TiC and SiC in the Arrhenius coordinate system. The
curve referred as 2nd run corresponds to the sample heated for 30
min at 650°C.

Znacznie lepsze rezultaty uzyskano, przeprowadzajc
próby spiekania swobodnego dla wyprasek z proszku
wglików tytanu z dodatkiem 8 % wag. ywicy Nowolak.
Mikrostruktur wglika tytanu spiekanego do temperatury
2200°C z dodatkiem 8 % ywicy przedstawiono na rysunku
6. Jak mona zauway, zarówno spiekanie wglika tytanu
z dodatkiem wgla aktywnego, jak i zwikszony udzia ywicy poprawiaj spiekalno, jednak nie eliminuj wysokiej
porowatoci.
Rysunek 7 przedstawia mikrostruktur azotku tytanu
spiekanego swobodnie z 2 % dodatkiem ywicy Nowolak, co
w efekcie spiekania wprowadza ok. 1% wag. wgla. Materia,
podobnie jak w przypadku wglika tytanu charakteryzuje
si znacznym udziaem objtociowym porów. Niestety,
wprowadzenie wikszych iloci wgla nie skutkuje popraw
efektywnoci spiekania tak, jak to obserwowano w przypadku
wglika tytanu.
W efekcie spiekania swobodnego zarówno wglika, jak
i azotku tytanu otrzymano tworzywa o znacznej porowatoci,
dlatego w dalszej kolejnoci realizowano wycznie procesy
spiekania metod prasowania na gorco.
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Rys. 6. Obraz SEM mikrostruktury TiC spiekanego swobodnie do
2200°C.
Fig. 6. SEM Image of the microstructure of TiC pressureless sintered
at 2200°C.

Rys. 8. Obrazy SEM mikrostruktury wglika tytanu o skadzie
nominalnie stechiometrycznym spiekanego metod HP w 2150°C
w atmosferze argonu przy cinieniu 25 MPa.
Fig. 8. SEM images of the microstructure of titanium carbide with
nominally stoichiometric composition hot pressed at 2150°C in
argon under 25 MPa.

Rys. 7. Obraz SEM mikrostruktury TiN0,9 spiekanego swobodnie
do 2000°C.
Fig. 7. SEM Image of the microstructure of TiN0.9 pressureless
sintered at 2200°C.

Obrazy SEM mikrostruktury wglika tytanu bliskiego cakowitemu wysyceniu podsieci wglowej, spiekanego metod
HP z dodatkiem wgla aktywnego przedstawiono na rysunku
8. Próbki przygotowywane byy do bada mikroskopowych
drog polerowania z uyciem zawiesin proszków diamentowych oraz trawienia odczynnikiem Murakami (K3[Fe(CN6)]
z KOH). W przypadku wglika tytanu prasowanego na
gorco obserwuje si bardzo wysoki stopie zagszczenia
materiau, porowato jest znikomo maa, niestety materia
nie jest jednorodny. Na granicach midzyziarnowych obserwuje si skupiska wgla, których obecno potwierdzia
analiza EDS.
Podobnym badaniom poddano równie proszki TiN0,9,
ale nie zawierajce aktywatorów spiekania. Po okreleniu
temperatury spiekania, proszki prasowano na gorco w temperaturze 1950°C przez 30 min w atmosferze azotu i pod
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cinieniem 25 MPa. Piec z próbkami materiau nagrzewano
z szybkoci 15°C/min, po czym utrzymywano sta temperatur. Obrazy mikrostruktury azotku tytanu otrzymanego w ten
sposób przedstawiono na rysunku 9. Próbki do bada mikroskopowych przygotowano przez szlifowanie i polerowanie
powierzchni materiaów pastami diamentowymi i trawienie ich
w stopionych alkaliach (KNO3 + KOH w stosunku wagowym
3:1) rozgrzanych do temperatury 480°C.
Zaprezentowane obrazy mikrostruktury dowodz, e
uzyskano jednorodny materia o wielkoci ziaren spieku ok.
50 Mm. Udzia porowatoci jest niewielki, a pory gromadz
si gównie na stykach ziaren.

Dyskusja wyników
W pracy omówiono zasady otrzymywania wglika krzemu, wglika tytanu oraz azotku tytanu speniajcych wymagania stawiane nowoczesnym materiaom elektrodowym
przeznaczonym na sensory woltaperometryczne.
Omówiono operacje technologiczne, poczynajc od
syntezy z uyciem pierwiastków, poprzez rozdrabnianie, odmywanie, formowanie, optymalizacj dodatku aktywatorów
i warunków spiekania, obróbk mechaniczn i przygotowanie powierzchni materiau przed badaniem mikrostruktury.
Spiekanie materiaów byo realizowane na dwa sposoby.
Pierwszy polega na przygotowaniu wyprasek z dodatkiem
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Wykonane z nich elektrody nie wymagay aktywacji powierzchni nawet przez kilka tygodni [1]. Spiekanie swobodne
prowadzi jednak do uzyskania materiaów o stosunkowo
wysokiej porowatoci. Dlatego tworzywa uzyskane t drog
nie mog by stosowane jako materia elektrodowy.
Jedynie materiay prasowane na gorco HP a nastpnie
spiekane s wystarczajco jednorodne i gste aby pozyskiwane z nich sensory elektrochemiczne gwarantoway
powtarzalno i odtwarzalno rejestrowanych procesów
redukcji i utleniania depolaryzatorów.
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Rys. 9. Obrazy SEM mikrostruktury spieków TiN0,9 uzyskanych przez
spiekanie metod HP przez 30 min w 1950°C.
Fig. 9. SEM images of the microstructure of TiN0,9 bodies hot pressed
for 30 min. at 1950°C.

ywicy i spiekaniu swobodnym; drugi wykorzystywa prasowania na gorco.
Ze wzgldu na potwierdzone moliwoci zastosowania
wspomnianych materiaów dla celów elektroanalizy technik
woltamperometrii stripingowej, szczególn uwag powicono czystoci fazowej otrzymywanych materiaów oraz ich
porowatoci.

Wnioski
Wglik krzemu, którego skad modyﬁkowano domieszk
wgla i boru zagszcza si z dobrym wynikiem ju w warunkach spiekania swobodnego. Materia ten posiada jednak
ograniczone moliwoci aplikacyjne w konstrukcji czujników
woltamperometrycznych ze wzgldu na stosunkowo nisk
warto przewodnictwa elektrycznego i atwo pasywacji
elektrody w rodowisku wodnym pod wpywem polaryzacji
elektrody SiC zewntrznym potencjaem.
Najlepsze waciwoci jako materia elektrodowy wykazuj wgliki i azotki tytanu. Wspomniane tworzywa cechuje
doskonaa stabilno chemiczna i trwao mechaniczna.
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