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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów dotyczcych modelowego opisu spiekania wedug dwóch modeli tj. modelu Kuczyskiego
i modelu Frenkla. Badania dotyczyy wybranych wglików metalopodobnych utworzonych przez trwae poczenie wgla z metalami 4, 5
i 6 grupy ukadu okresowego tj. TiC0,8, NbC i WC. Badania prowadzono za pomoc dylatometru wysokotemperaturowego, który pozwoli
na rejestracj krzywych skurczu liniowego w funkcji czasu w warunkach izotermicznych. Zgodnie z modelem Kuczyskiego opracowano
równania kinetyczne opisujce spiekanie kadego z wglików. Na podstawie wyznaczonych wartoci wykadników potgowych m podjto
próby okrelenia mechanizmów transportu masy dominujcych na poszczególnych etapach spiekania. Z kolei zgodnie z modelem Frenkla
wyznaczono parametry opisujce proces spiekania kadego z badanych wglików: stae  i , pocztkow warto skurczu -1 i warto
skurczu w czasie nieskoczonym -1 oraz warto pocztkowej lepkoci pozornej ukadu o. Dane te pozwoliy na pen charakterystyk
spiekania badanych wglików.
Sowa kluczowe: spiekanie, wgliki, modele spiekania

ISOTHERMAL SINTERING OF METAL-LIKE CARBIDES ORIGINATED
FROM GROUP 4-6 OF THE PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS
In this work, sintering kinetics of some pure metal-like carbides such as TiC08, NbC, WC was studied. Measurements were made by
means of a high temperature dilatometer. Sintering shrinkage as a function of time was recorded under isothermal conditions. An analysis
of the sintering kinetics was based on sintering models worked out by Kuczynski and Frenkel. Kinetic equations describing a sintering
process of each carbide were formulated according to the Kuczynski’s model. Comparison of kinetic equations and densiﬁcation behaviour
was fundamental to determine similarities and differences in the sintering process of the studied carbides. The second sintering model was
used to determine sintering parameters i.e. , ,  1,  1 and o as a function of temperature. The presented results allowed a full sintering
characteristics of the studied metal-like carbides to be obtained.
Keywords: Sintering, Carbides, Sintering models

Wprowadzenie
Do wglików metalopodobnych zaliczane s wgliki
utworzone przez bezporednie poczenie wgla i metalu
nalecego do grup 4-6 ukadu okresowego pierwiastków
np. TiC1-x, NbC, TaC, WC, CryCz. Unikalne poczenie trzech
rodzajów wiza: kowalencyjnego, jonowego i metalicznego, w strukturze wglików metalopodobnych sprawia, e
wytworzone z nich tworzywa cz cechy typowej ceramiki
i materiaów metalicznych, maj jednoczenie wysok twardo i s dobrymi przewodnikami ciepa i prdu elektrycznego. W przypadku wglików metalopodobnych badania
nad spiekaniem jednofazowych tworzyw nie s praktycznie
prowadzone. Wynika to gównie z przekonania o ich trudnej
spiekalnoci, które wie si bezporednio z ich wysokimi
temperaturami topnienia oraz z opanowania technologii
wytwarzania tzw. wglików spiekanych (np.: WC-Co WCNi, WC-Mo), materiaów przynalenych do grupy cermetali.
Na podstawie analizy literatury i przeprowadzonych bada
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wasnych ustalono, e odpowiednio przygotowane proszki
wglików metalopodobnych s podatne na spiekanie [1-3].
Do proszków wglików metalopodobnych nie wprowadza si
adnych dodatków metalicznych (np.: Co, Ni) ani aktywatorów spiekania. Jedynym wprowadzanym dodatkiem jest wgiel, który jak si sugeruje jest niezbdny do redukcji warstw
tlenkowych obecnych na ziarnach wglików. Brak zainteresowania spiekaniem jednofazowych materiaów wglikowych
jest równoznaczny z brakiem danych na temat modelowego
opisu tego procesu, który w wikszoci przypadków opiera
si na pomiarach kinetyki spiekania. Poniewa dowiedziono [1-3], e wikszo wglików metalopodobnych mona
spiec do wysokich gstoci bez wprowadzania dodatków
metalicznych podjto próby modelowego opisu procesu
zagszczania omawianych materiaów.
Prace powicone ilociowemu opisowi mechanizmu
spiekania to prace typu modelowego. W modelowaniu
dy si do przedstawienia zjawiska w formie funkcyjnych
zalenoci matematycznych. Pierwszym modelowym opisem
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spiekania bya praca Frenkla [4] dotyczca mechanizmu
pynicia lepkociowego. Frenkel stwierdza, e w wysokich temperaturach podczas spiekania ukadów zoonych
z ziaren krystalicznych moe wystpi pynicie podobne do
pynicia lepkociowego zwizane z nieodwracaln deformacj ukadu ciao stae-gaz. Praca ta rozpatruje zachowanie
ukadu w skali makroskopowej, zgodnie z prawami reologii.
W myl teorii Frenkla pynicie lepkociowe wystpuje pod
wpywem napre wewntrznych wywoanych przez siy
kapilarne, sumujcych si w formie efektywnego cinienia
hydrostatycznego. Wielkoci te bezporednio zale od
spadku energii powierzchniowej, która jest funkcj geometrii
ukadu. Wzrost skurczu ukadu zachodzi liniowo z czasem
izotermicznego spiekania zgodnie z równaniem:
(1)
gdzie:
K – staa, L/L0 – skurcz wybranego parametru liniowego
próbki,
– energia swobodnej powierzchni ziaren,
 – pozorna lepko ukadu, R – promie ziaren, t – czas
spiekania.
Przez wiele lat bada nad teori procesu spiekania
praca Frenkla podlegaa licznym weryﬁkacjom i modyﬁkacjom zarówno w odniesieniu do spiekania w fazie staej, jak
i spiekania z udziaem fazy ciekej. W pracach opisujcych
spiekanie w fazie staej, pod wpywem napre w podwyszonych temperaturach wystpuj mechanizmy transportu
masy reprezentujce ukierunkowany wakancyjny transport
masy. Taki obraz spiekania reprezentuj modele dyfuzyjnolepkociowego pynicia cia polikrystalicznych Nabarro
[5], Herring’a [6] i Coble’a [7]. Kolejn prac stworzon na
gruncie teorii Frenkla, otwierajc nowy nurt bada nad
modelowym opisem spiekania jest praca Pines’a [8]. Pines
wie w zaleno zmiany geometrii spiekanego ukadu,
którym jest mikrostruktura materiau zoona z ziaren i porów,
z elementarnymi mechanizmami transportu masy. Wedug
niego, spiekanie jest rezultatem dyfuzyjnych mechanizmów
transportu masy, których si napdow jest gradient
stenia wakancji wywoany wystpowaniem krzywizn
powierzchni. Jednak podstawowe znaczenie dla rozwoju
teorii spiekania miay prace Kuczyskiego [9,10]. Kuczyski
podj prób oceny wpywu poszczególnych mechanizmów
transportu masy na zmiany morfologii spiekanego ukadu.
Podda analizie elementarne zjawiska spiekania posugujc
si uproszczonymi ukadami modelowymi. Nastpnie sformuowa i rozwiza fenomenologiczne równania transportu
masy dla okrelonych ukadów geometrycznych. Postp
spiekania w myl teorii Kuczyskiego, która take bya rozwijana [11,12], mona ledzi obserwujc zmiany skurczu
caego spiekanego ukadu. Równanie kinetyczne opisujce
t zaleno jest nastpujce:
(2)
gdzie: L/L0 – skurcz wybranego parametru liniowego próbki,
R – promie ziaren, A(T), B(T) – funkcje zalene od rodzaju
transportu masy i temperatury, m, p – stae.
Dla kadego z mechanizmów transportu masy w procesie
spiekania wymienione wyej postaci równa kinetycznych
róni si przede wszystkim wartociami wykadników po-
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tgowych m i p oraz postaciami funkcji B(T). Przykadowe
wartoci wykadników potgowych w przypadku spiekania
w fazie staej i spiekania z udziaem fazy ciekej podano
w tabeli 1.
Niektóre z mechanizmów nie wywouj skurczu caego
spiekanego ukadu i prowadz jedynie do zmian morfologii
spiekanego ukadu ziaren i porów [9]. Dotyczy to dyfuzji powierzchniowej i procesu parowania-kondesacji. Niemoliwe
jest zatem sformuowanie w ich przypadku równa kinetycznych wicych skurcz liniowy z czasem spiekania. Jak
dotychczas nie opracowano równie równania kinetycznego
opisujcego proces przegrupowania ziaren z powodu braku
adekwatnego modelu. Mona jednak wykorzysta podejcie
Kingery’ego [13] i posuy si w tym przypadku modelem
pynicia lepkociowego. Naley zaznaczy, e w zalenoci
od przyjtego modelu wartoci staych m i p bd zrónicowane. Dane pokazane w tabeli 1 dotycz modelu ziaren
kulistych nierozrastajcych si w trakcie spiekania, dlatego
modelowy opis spiekania opierajcy si na pomiarach
skurczu próbek w funkcji czasu znalaz zastosowanie we
wstpnych stadiach spiekania.
Tabela 1. Wartoci staych m i p w równaniu (2) w zalenoci od
dominujcego mechanizmu transportu masy.
Table 1. Values of m and p exponents in the equation (2) with relation to a dominant transport mass mechanism.

MECHANIZM TRANSPORTU MASY

wykadniki potgowe
m

p

SPIEKANIE W FAZIE STA EJ

dyfuzja objtociowa

2/5

3

dyfuzja po granicach ziaren

1/3

4

przegrupowanie ziaren

<1

1

SPIEKANIE W FAZIE CIEK EJ

pynicie lepkociowe

>1

1

dyfuzja w fazie ciekej

1/3

-

rozpuszczanie fazy staej w cieczy

1/2

-

Metodyka pomiarowa
Aby opisa proces zagszczania zgodnie z modelem Kuczyskiego, krzywe zmian skurczu liniowego
próbek zarejestrowane w funkcji czasu przeksztacono do
postaci liniowej przez zlogarytmowanie. Pozwolio to na
wyrónienie odcinków prostych o rónych wspóczynnikach
kierunkowych równych co do wartoci, zgodnie z równaniem
(3), wykadnikowi potgowemu m. Na podstawie wartoci wykadnika potgowego m mona sugerowa rodzaj
mechanizmu transportu masy odpowiedzialnego za proces
zagszczania.
(3)
gdzie: B’ = {B(T)/Rp}m
Modelowy opis spiekania zgodnie z teori Frenkla przeprowadzono równie w oparciu o pomiary skurczu spiekania
w funkcji czasu, przy czym w tym przypadku pomiary skurczu spiekania prowadzono w kilku staych temperaturach
zblionych do temperatury spiekania. W modelowym opisie
spiekania wedugg Frenkla zakada si, e jedynym parametrem wpywajcym na strukturaln modyﬁkacj ukadu
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jest lepko pozorna, podczas gdy energia powierzchniowa
i rozmiar ziaren pozostaj bez zmian [14,15]. Uwaa si,
e podczas procesu zagszczania w miar zmniejszania
si skurczu ukadu obserwowany jest wzrost jego lepkoci pozornej. Modyﬁkacja równania Frenkla (1) zgodnie
z wymienionymi zaoeniami prowadzi do jego nastpujcej
postaci:
(4)

,

gdzie:

,  – staa,

Na podstawie wykresów zalenoci ($L/L0)-1·t = f(t),
które zgodnie z teori Frenkla powinny by liniami prostymi,
wyznaczono stae  i , które stanowi odpowiednio wyraz
wolny i wspóczynnik kierunkowy wpomnianej prostej.
Deﬁnicje tych staych s nastepujce: -1 jest pocztkow
szybkoci skurczu ukadu, podczas gdy -1 jest granicznym skurczem w czasie nieskoczonym. Przedstawienie
zalenoci  = f() pozwolio wnioskowa o wzgldnych
zmianach lepkoci pozornej ukadu w funkcji temperatury.
Pocztkow warto lepkoci pozornej
wyznaczono natomiast na podstawie
staej . W celu wyznaczenia pocztkowej wartoci lepkoci pozornej zaoono,
e pocztkowy rozmiar ziaren R wynosi
10 -6 m za energia powierzchniowa
jest równa 10-6 J/m2 wtedy naprenia
spiekania wynosz w przyblieniu 100
MPa [16]. Dopenieniem opisu spiekania
wedug modelu Frenkla byo przedstawienie zalenoci pomidzy staymi -1 i -1
a temperatur.

Rozdrobnione proszki zgranulowano z dodatkiem ywicy
fenolowo-formaldehydowej, któr wprowadzono w iloci niezbdnej dla zredukowania zanieczyszcze tlenkowych ziaren
wglików (Tabela 2). Oznaczona zawarto pirolitycznego
wgla uzyskiwanego z rozkadu ywicy wynosi 50 % masy.
Z uzyskanych granulatów uformowano cylindryczne pastylki
o rednicy 12 mm i wysokoci 4 mm, które wykorzystano do
pomiarów skurczu spiekania. Na podstawie skurcz politermicznego tzn. postpujcego w trakcie ogrzewania, który
rejestrowano za pomoc dylatometru, wyznaczono charakterystyczne temperatury spiekania, Ts. Wyznaczone wartoci
temperatur spiekania i ﬁnalne gstoci zebrano w tabeli 3.
Badania dylatometryczne próbek wglików przeprowadzono
w temperaturach zestawionych w tabeli 4.

Wyniki bada
Na rysunku 1 przedstawiono krzywe skurczu spiekania
w funkcji czasu w przypadku wszystkich badanych wglików. Pomiary te przeprowadzono w charakterystycznych
temperaturach spiekania,Ts. Na kolejnym rysunku (Rys. 2)
zobrazowano uzyskane dane $L/L0 = f(t) w ukadzie loga-

Preparatyka
Proszki badanych wglików syntezowano z mieszanin proszków metali
i wgla. Uzyskane produkty rozdrabniano
kulistymi mielnikami widiowymi. Charakterystyki uzyskanych proszków zestawiono
w tabeli 2.

Rys. 1. Krzywe skurczu liniowego w funkcji czasu dla badanych w glików metalopodobnych spiekanych izotermicznie w temperaturach Ts wskazanych w tabeli 3.
Fig. 1. Linear shrinkage curves as a function of time for the studied metal-like carbides
isothermally sintered at the temperatures indicated in table 3.

Tabela 2. Dane dotyczce syntezowanych proszków w glików metalopodobnych.
Table 2. Characteristics of the synthesized metal-like carbides.
Dodatek wgla
obliczony zgodnie z reakcj
redukcji
[% wag.]
2,5

Wprowadzony
dodatek wgla
[% wag.]

Proszek
wglika

SBET
[m2/g]

dBET
[nm]

Skad fazowy
[% wag.]

[% wag.]
tlenu

TiC0.8

21

57

85%TiC, 15%WC

2,24

NbC

13

60

96%NbC, 4%WC

1,06

1,2-1,6

1,0

WC

13

30

100% WC

0,20

0,6-1,0

1,0

2,5

Tabela 3. Dane uzyskane na podstawie pomiarów spiekalnoci syntezowanych proszków w glików metalopodobnych.
Table 3. Results of the measurements of sintering characteristics of the studied metal-like carbides.

Wglik
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Temperatura topnienia
[°C] [2]

Temperatura spiekania,
Ts [°C]

Gsto pozorna
[g/cm3]

Gsto wzgldna
[%]

TiC0,8

3067

2000

5,03-5,24

-

NbC

3600

1800

7,37

94,7

WC

2870

2250

15,20-15,70

96,8
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Tabela 4. Stae temperatury stosowane podczas pomiarów.
Table 4. Constant temperatures used during the measurements.

Wglik

Zastosowane stae temperatury [°C]
Model Kuczyskiego

Model Frenkla

TiC0,8

2000

1900; 2000; 2050

NbC

1800

1750; 1800; 1850

WC

2250

2100; 2200; 2250

rytmicznym. Na rysunkach podano równania uzyskanych
prostych i wartoci wspóczynników korelacji R2. Z kolei
w tabeli 5 zebrano dane uzyskane na podstawie pomiarów
kinetycznych w ujciu Kuczyskiego, obejmujce wartoci
wykadników potgowych m, czas trwania poszczególnych
etapów spiekania i uzyskany po pomiarach stopie spieczenia poszczególnych próbek.
Na rysunku 3 przedstawiono proste ($L/L0)-1·t = f(t) opracowane zgodnie z modelem Frenkla. Proste te w przypadku
kadego z badanych wglików opracowano dla kadej
z analizowanych staych temperatur. Natomiast w tabeli 6
zebrano wyznaczone na podstawie równa prostych stae
 i  oraz wyznaczon na podstawie staej  warto pocztkowej
lepkoci pozornej ukadu o. Na rysunku 4 przedstawiono
zaleno  = f(), na postawie której mona wnioskowa
o wzgldnych zmianach lepkoci pozornej ukadu w funkcji
temperatury.

a)

Dyskusja
Na podstawie pomiarów skurczu spiekania w warunkach
nieizotermicznych stwierdzono, e wszystkie badane wgliki
charakteryzuj si dobr spiekalnoci. Z kolei pomiary
skurczu spiekania wykonane w warunkach izotermicznych
w wyznaczonych charakterystycznych temperaturach spiekania potwierdziy wyniki uzyskane z pomiarów w warunkach
nieizotermicznego ogrzewania. Przebieg zagszczania
zarejestrowany w warunkach izotermicznych (Rys. 1) zachodzi najintensywniej w przypadku wglika tytanu i wglika
wolframu. Po czasie okoo 1 minuty proces spiekania ulega
zakoczeniu. Uzyskane materiay charakteryzoway si
wysok gstoci wzgldn wynoszc 99 % i 96 % odpowiednio w przypadku wglika tytanu i wglika wolframu.
Znacznie duszy czas, wynoszcy ok. 10 min., potrzebny
by do uzyskania spieku z proszku wglika niobu, jednake
o gstoci wzgldnej 94%.
Na postawie przeprowadzonych pomiarów skurczu
spiekania w warunkach izotermicznych w temperaturze
Ts dokonano modelowego opisu spiekania zgodnie z opisem Kuczyskiego. W przypadku wszystkich badanych
próbek, przedstawienie krzywych $L/L0 = f(t) w ukadzie
logarytmicznym pozwolio na wyrónienie dwóch etapów
spiekania. Pierwszy etap spiekania próbki wglika tytanu,
w którym skurcz jest najintensywniejszy charakteryzuje si
wiksz od jednoci wartoci wykadnika potgowego m =
1,27. Próbka osiga po pierwszym etapie wysok gsto
wzgldn 92 %. Warto wykadnika potgowego m w drugim etapie spiekania wglika tytanu wynosi 0,18. Równie
pierwszy etap spiekania wglika niobu charakteryzuje si
intensywnym przebiegiem, trwa okoo 30 sek.. Wyznaczona warto wykadnika potgowego m jest bliska jednoci

b)

c)
Rys. 2. Krzywe $L/L0 = f(t) przedstawione w ukadzie logarytmicznym dla modelu Kuczy skiego: a) TiC0,8, b) NbC, c) WC.
Fig. 2. $L/L0 = f(t) curves showed in the logarithmic coordinates
for the Kuczy ski model: a) TiC0.8, b) NbC, c) WC.
i wynosi 1,09. Materia po pierwszym etapie osiga wysok
gsto wzgldn okoo 84 %. Drugi etap spiekania w przypadku analizowanego wglika NbC trwa znacznie duej ni
w przypadku próbki wglika tytanu, a wyznaczona w tym etapie warto wykadnika potgowego m jest równa 0,19. Take
w przypadku próbki wglika wolframu wyróniono dwa etapy
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a)
a)

b)
b)

c)
c)
Rys. 3. [($L/L0) ·t] w funkcji czasu dla badanych w glików spiekanych w rónych staych temperaturach: a) TiC0,8, b) NbC, c) WC.
Fig. 3. [($L/L0)-1·t] as a function of time and constant sintering temperature for the studied carbides: a) TiC0.8, b) NbC, c) WC.

Rys. 4. Zaleno B = f(A) dla badanych w glików spiekanych
w rónych staych temperaturach: a) TiC0,8, b) NbC, c) WC.
Fig. 4. B = f(A) relationship for the studied carbides sintered at the
different constant temperatures: a) TiC0.8, b) NbC, c) WC.

-1

spiekania, po przedstawieniu krzywych $L/L0=f(t) w ukadzie
logarytmicznym. Pierwszy o intensywnym przebiegu zagszczania, czasie trwania 25 sek. i wartoci wykadnika
potgowego m wikszej od jednoci (1,15). Materia po tym
etapie wykazuje wysoki stopie spieczenia wynoszcy0,94
% gstoci teoretycznej. Drugi etap spiekania charakteryzuje si powolnym zagszczaniem, czasem trwania 60 sek.
i znacznie mniejsz wartoci wykadnika potgowego m,

która wynosi 0,12.
Pomiary kinetyki spiekania wedug modelu Kuczyskiego wykonane dla wglików metalopodobnych dostarczaj
nastpujcych informacji. Wyznaczone w pierwszym etapie
spiekania (I) wartoci wykadnika potgowego m sugeruj,
e zagszczanie wszystkich badanych wglików zachodzi
na skutek przegrupowania ziaren. W przypadku wglików
TiC0,8, WC warto wykadnika m jest znacznie wiksza od
jednoci, co moe sugerowa, e proces przegrupowania
ziaren wystpuje w obecnoci fazy ciekej. Osigany po
pierwszym etapie wysoki stopie zagszczenia od 84 do 94

Tabela 5. Dane uzyskane z pomiarów kinetyki spiekania w uj ciu Kuczy skiego.
Table 5. Data derived from the sintering kinetic measurements for the Kuczy ski model.

Wglik

Warto wykadnika potgowego m
(w nawiasach podano czas trwania poszczególnych
etapów spiekania)
etap I

134

etap II

Gsto wzgldna uzyskanych tworzyw [%]
na poszczególnych
etapach spiekania
etap I

kocowa

etap II

TiC0,8

1,27 (30 sek.)

0,18 (40 sek.)

93

96

99

NbC

1,09 (40 sek.)

0,19 (500 sek.)

84

94

94

WC

1,15 (25 sek.)

0,12 (60 sek.)

94

96

96
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Tabela 6. Dane uzyskane z pomiarów kinetyki spiekania w uj ciu Frenkla.
Table 6. Data originated from the sintering kinetics measurements for the Frenkel model.
TiC0,8

NbC

Stae





1



1

0 [Pa·s]

WC

Temperatury pomiarowe [°C]
1900

2000

2050

1750

1800

1900

2100

2200

2250

359

114

102

785

1369,5

1451,5

14

11

13

14

10

14

12

18

22

674

67,5

80

0,0098

0,0088

0,0028

0,0013

0,00073

0,00069

0,073

0,089

0,077

0,071

0,097

0,071

0,081

0,054

0,046

0,0015

0,015

0,013

3,6·1010

1·1010

1·1010

7,8·1010

1,4·1011

1,4·1011

1,4·109

1·109

1,3·109

% wskazuje natomiast na to, e wraz z przegrupowaniem
ziaren zachodzi akomodacja ksztatów ziaren. Wyznaczona
w drugim etapie (II) warto wykadnika potgowego m dla
wszystkich badanych wglików nie jest zbliona do adnej
teoretycznej wartoci (Tabela 1). Mona zatem domniemywa, e na wystpujce na tym etapie spiekania mechanizmy
transportu masy, najprawdopodobniej dyfuzj po granicach
midzyziarnowych, nakada si rozrost ziaren.
Krzywe zalenoci ($L/L0)-1·t = f(t) s liniami prostymi
co umoliwia modelowy opis spiekania badanych wglików
metalopodobnych w ujciu Frenkla. Na podstawie zalenoci  = f() mona wnioskowa o wzgldnych zmianach
lepkoci pozornej ukadu wraz z postpem temperatury. W
przypadku spieku TiC wzgldne zmiany lepkoci pozornej
ukadu przyjmuj sta warto po przekroczeniu 2000°C.
Wzrost temperatury powoduje spadek pocztkowej wartoci lepkoci pozornej ukadu o, równie po przekroczeniu
2000°C. Najwiksze wartoci pocztkowego skurczu ukadu,
które okrelono na podstawie krzywej -1 = f(T), przypadaj
dla temperatur 1900 i 2000°C. Z kolei najwiksz warto
skurczu w czasie nieskoczonym wyznaczono równie dla
temperatury 2000°C (analiza krzywej -1 = f(T)). Poczenie
uzyskanych danych w przypadku spieku TiC0,8 sugeruje,
e optymaln temperatur spiekania jest temperatura
2000°C. W przypadku spieku NbC wzgldne zmiany lepkoci przyjmuj sta warto po przekroczeniu 1800°C. Przy
czym wzrost temperatury spiekania objawia si znacznym
wzrostem pocztkowej wartoci lepkoci pozornej o i pocztkowej wartoci skurczu ukadu  1. Podczas gdy wraz
ze wzrostem temperatury obserwowany jest spadek wartoci skurczu w czasie nieskoczonym -1. Przeprowadzony
ilociowy opis spiekania wglika niobu w ujciu Frenkla
wskazuje, e optymalne parametry procesu zagszczania
wystpuj w najniszej temperaturze tj. 1750°C. W wyszych
temperaturach obserwowana s znacznie wiksze wartoci
pocztkowego skurczu ale znacznie mniejsze wartoci
skurczu w czasie nieskoczonym. Ta obserwacja moe
wskazywa, e w wyszych temperaturach po intensywnym
pocztkowym zagszczaniu, rozrost ziaren zaczyna dominowa nad spiekaniem. Z kolei wzgldne zmiany lepkoci
pozornej ukadu w przypadku spieku WC przyjmuj stae
wartoci, gdy zostanie osignita temperatura 2200°C.
Warto pocztkowej lepkoci pozornej ukadu jest staa
niezalenie od przyjtej temperatury spiekania. Warto
pocztkowej lepkoci pozornej ukadu jest w przypadku
spieku WC najmniejsza ze wszystkich badanych wglików,
co moe wskazywa na obecno w spiekanym ukadzie
fazy ciekej. Równie wartoci pocztkowego skurczu s

zblione niezalenie od przyjtej temperatury spiekania.
Natomiast warto skurczu w czasie nieskoczonym (-1)
jest najmniejsza dla najniszej temperatury wynoszcej
2100°C. Dziesi razy wikszy skurcz obserwowany jest
w wyszych temperaturach. Z przeprowadzonych pomiarów
wynika, e uzyskanie gstych tworzyw z wglika WC wymaga
zastosowania wyszych od 2200°C temperatur spiekania.
W temperaturze 2100°C po intensywnym pocztkowym
etapie spiekania skurcz ulega zahamowaniu.

Podsumowanie
Modelowy opis spiekania w ujciu Frenkla daje peny
obraz spiekania badanych wglików, pozawala wybra optymalne parametry procesu, przede wszystkim optymaln
temperatur spiekania. Dopenieniem modelowego opisu
spiekania wedug modelu Frenkla wydaje si by opis spiekania zgodny z modelowym podejciem Kuczyskiego. Pozwala on sugerowa dominujce na danym etapie spiekania
mechanizmy transportu masy oraz pokazuje intensywno
przebiegu spiekania badanych materiaów.

Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]
[16]

Gubernat A.: Mat. Cer., 3, (2007), 111-117.
Stobierski L.: „Ceramika wglikowa”, Wyd. AGH, Kraków,
2005.
Gubernat A., Stobierski L.: Materiay Ceramiczne/Ceramic
Materials, 61, 2, (2009) ????.
Frenkel J.: J. Appl. Phys., 9, (1945), 385.
Nabarro F. R. N.: Rep. Conf. Sol. Phys. Soc., London 1948,
75.
Herring S.: J. Appl. Phys., 21, (1950), 347.
Coble R. L.: J. Appl. Phys., 34, (1963), 1979.
Pines B. J.: . Tv. Tiela., 16 ,(1946), 137
Kuczyski G. C.: Trans. AIME, 185, (1949), 163.
Kuczyski G. C.: J. Appl. Phys., 20, (1949), 1160.
Johnson D. L., Cutler I. B.: J. Am. Cer. Soc., 46, (1963),
542.
Kingery W. D., Berg M.: J. Appl. Phys., 26, (1955), 1205.
Kingery W. D.: J. Appl. Phys., 30, (1959), 301.
Zagar L.: Theoretical Aspects of Sintering Glass Powders, in
Sintering: New Developments, ed. by M. M. Ristic, Elsevier
Scientiﬁc, New York, (1979), 57-64.
Das P., Choudhury R., Behera H.: Ceramics International, 20,
(1994), 315-318.
Lis J., Pampuch R.: “Spiekanie”, Wyd. AGH Kraków, 2000.

i

MATERIA£Y CERAMICZNE, 61, 2, (2009)

135

