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Wprowadzenie

[15]. Wgliki takie jak NbC i TaC stosowane s jako dodatki
skutecznie zmniejszajce rozrost ziaren podczas spiekania
WC i TiC z dodatkiem Co lub Ni.
Prac powicono otrzymywaniu jednofazowych spieków
wglików metalopodobnych: TiC, WC, NbC, CrxCy. Spiekanie
wymienionych wglików prowadzono bez dodatków aktywujcych proces zagszczania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, e z odpowiednio przygotowanych proszków wglikowych mona uzyska gste tworzywa.
Wyznaczone na podstawie krzywych zagszczania w funkcji
temperatury, temperatury spiekania badanych wglików
zawieray si w granicach od 1500 do 2250oC.

Wgliki to zwizki, w których wystpuje bezporednie
wizanie pomidzy wglem i metalami (gównie nalecymi
do grup od IV do IV ukadu okresowego) jak równie krzemem. Wgliki tworz zrónicowane struktury pod wzgldem
rodzaju wiza chemicznych a co za tym idzie i waciwoci
ﬁzykochemicznych. Podobiestwo pod wzgldem podstawowych waciwoci ﬁzykochemicznych stwarza podstawy do
wyrónienia trzech grup wglików [1-4]:
1) wgliki diamentopodobne (wgliki kowalencyjne) – SiC,
B 4C
2) wgliki interstycjalne (wewntrzsieciowe) nazywane
metalopodobnymi – TiC, NbC, TaC, WC, CrxCy, tworzone
Preparatyka
przez metale grup przejciowych,
3) wgliki jonowe (solopodobne) – CaC2, Na2C2, Al4C3.
Pomiary wykonano na syntezowanych proszkach wWynikajce z charakteru wiza chemicznych cenglików metalopodobnych. Syntezy prowadzono uywajc
ne waciwoci uytkowe wglików diamentopodobnych
proszków metali o uziarnieniu (-325 mesh) i proszku ywicy
i metalopodobnych, do których mona zaliczy przede
fenolowo-formaldehydowej „Nowolak”, która po pirolizie
wszystkim wysok twardo, wysokie temperatury topniepozostawia 50% swej masy w formie wgla. Syntezy prowania, jak równie dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne,
dzono w tyglach graﬁtowych w atmosferze argonu. Proszki
spowodoway znaczne zainteresowanie spiekaniem si tych
wglików tytanu o nastpujcych stosunkach molowych Ti:
materiaów. Niewiele ponad 30 lat temu zwizki, jakimi s
C -1:1; 1:0,8 i 1:0,6 uzyskano w wyniku inicjacji termicznej
wgliki diamentopodobne i metalopodobne uznawano za nieprocesu SHS, natomiast syntezy pozostaych wglików
spiekalne. Trudna spiekalno wglików diamentopodobnych
przebiegay w warunkach dyfuzyjnych, bez wystpienia
wynika z dominujcego w tych zwizkach kowalencyjnego
efektów termicznych. Uzyskane proszki wglików zmielono
charakteru wiza [5,6]. U podstaw twierdzenia, e wgliki
mielnikami „widiowymi” (WC) w zawiesinie alkoholowej.
metalopodobne s trudnospiekalne le ich bardzo wysokie
Wynikiem tej operacji byo wprowadzenie do materiaów
temperatury topnienia. Obecnie technologie spiekania wglimielonych pewnych iloci wglika wolframu. Charakterystyk
ków diametopodobnych i wielu wglików metalopodobnych
uytych proszków zestawiono w Tabeli 1.
s w peni opanowane. Spiekanie wglików
SBET
dBET
Skad fazowy
[% wag.]
diamentopodobnych prowadzi si w obecnoci
Proszek wglika
2
[m
/g]
[nm]
[%
wag.]
tlenu
substancji aktywujcych proces zagszczaTiC0.6
31
64
88%TiC, 12%WC
3,96
nia, którymi w przypadku wglika krzemu s:
bor i wgiel lub dodatki tlenkowe takie jak:
21
57
85%TiC, 15%WC
2,24
TiC0.8
Al 2O 3+Y 2O 3 [5-10]. Natomiast w przypadku
19
40
90%TiC, 10%WC
2,56
TiC1.0
wglika boru aktywatorem spiekania jest wgiel
NbC I
13
60
96%NbC, 4%WC
1,06
[11-13]. Wgliki metalopodobne takie jak WC
NbC II
1
764
99%NbC, 1%WC
0,80
i TiC spiekane s z dodatkami metalicznego
TaC
4
112
99%TaC, 1%WC
1,65
kobaltu lub niklu [1,4,14]. Utworzona faza wica ziarna wglików, bdca roztworem wglika
6
68
80%WC, 16%W2C, 4%W
0,60
WC0.8
i kobaltu, obnia znacznie temperatur spieka13
30
96%WC, 4%C
0,20
WC1,25
nia i modyﬁkuje waciwoci spieku, zwikszajc
3
333
91%Cr3C2, 9%Cr7C3
1,03
Cr3C2
odporno na kruche pkanie lecz obnia twar2
413
70%Cr23C6, 30%Cr7C3
2,50
Cr23C6
do. Literatura powicona spiekaniu innych
wglików metalopodobnych jest bardzo uboga
Tabela 1. Charakterystyka syntezowanych proszków
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Przed przystpieniem do pomiarów spiekania
do wszystkich proszków wglików metalopodobnych wprowadzono dodatek wgla, niezbdny
do redukcji zanieczyszcze tlenkowych. Wgiel
wprowadzano w iloci wynikajcej z karbotermicznej reakcji redukcji tlenku pasywujcego
ziarna danego wglika (Tabela 2). W przypadku
niektórych wglików wprowadzano równie
dodatek wgla wikszy lub mniejszy od iloci
niezbdnej do redukcji powierzchniowych zanieczyszcze tlenkowych (Tabela 2). Do wglika
wolframu zawierajcego nadmiarowy wgiel
wprowadzono natomiast dodatek metalicznego
wolframu w celu zwizania wolnego wgla.
Wgiel wprowadzano w postaci ywicy fenolowo-formaldehydowej „Nowolak” uwzgldniajc
zawart w niej ilo wgla. Proszki wraz z dodatkiem wgla homogenizowano na mokro, w alkoholu etylowym, w mynku obrotowo-wibracyjnym
(2-3 h) z mielnikami widiowymi. Po odparowaniu
alkoholu mieszaniny przetarto przez sita perlonowe. Technik prasowania jednoosiowego,
dwustronnego (p = 100-200 MPa) uformowano
cylindryczne próbki o wymiarach (d = 13 mm,
h = 2-5 mm), które nastpnie dogszczono
izostatycznie (p = 250 MPa). Tak przygotowane
próbki spiekano w dylatometrze wysokotemperaturowym, w którym ukad pomiarowy i element
grzejny wykonany jest z graﬁtu. Pomiary skurczu
spiekania w funkcji temperatury prowadzono
w przepywie argonu, ze staym postpem
temperatury dla wszystkich próbek wglików
wynoszcym 15oC/min. Za koniec spiekania
uznawano moment pojawienia si na krzywych
charakterystycznego „plateau”. Dla uzyskanych
spieków wykonano pomiary gstoci pozornej
(metod waenia hydrostatycznego), oznaczono
skad fazowy (metod dyfrakcji promieniowania
rentgenowskiego) i wykonano obserwacje mikrostruktury (mikroskop optyczny i skaningowy).
W celu uwidocznienia granic midzyziarnowych
spieki poddano trawieniu chemicznemu w stopionych solach (75%KOH+25%KNO3; 480oC) lub
w 30% roztworze (KOH+K3[Fe(CN)6], w stosunku
2:1).

Wyniki pomiarów
W Tabeli 4 zebrano wyniki pomiarów gstoci pozornej i wzgldnej spieków badanych wglików.
Równie w Tabeli 3 przedstawiono
temperatury spiekania, odczytane
z krzywych zmian skurczu liniowego próbek w funkcji temperatury.
Przykadowe krzywe spiekania
analizowanych wglików zilustrowano na Rys. 1.

Proszek wglika

Rys. 1. Krzywe zagszczania wybranych spieków wglikowych

Rodzaj zanieczyszcze
tlenkowych

TiC0.6
TiC0.8

TiO2

Ilo wgla niezbdna do
redukcji warstw tlenkowych

Wprowadzony
dodatek wgla

4,5

2,5; 4,5

2,5

1,5; 2,5

TiC1.0

3,0

1,0; 3,0

NbC I

1,2-1,6

1,0; 2,0; 3,0

NbC II

NbO, Nb2O5, NbO2

0,9-1,0

1,0

TaC

TaO, Ta2O5, TaO2

1,0-1,7

1,0; 3,0

WC0.8

WO2, WO3

0,6-1,0

1,0; 2,0; 3,0

WC1,25

WO2, WO3

0,3-0,5

1

1,0-1,5

1,5

2,0-2,5

2,5

Cr3C2
Cr23C6

CrO, Cr2O3, CrO2

Tabela 2. Ilo wprowadzonego do spiekania wglików dodatku wgla
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Dyskusja wyników
Wglik + dodatek
wgla

Wyznaczona
temperatura
spiekania [OC]

Gsto
pozorna
[g/cm3]

Gsto
teoretyczna
(T. D.)
[g/cm3]

Z poród badanych wglików metalopodonych
w najniszych temperaturach spiekaj si wgliki
o najniszych temperaturach topnienia, którymi s
2100
5,02-5,24
TiC0,6+2,5%C
wgliki chromu. Wgliki te nie wystpuj w czystej
TiC0,6+4,5%C
1900-1950
5,06-5,25
formie, bo zwykle zawieraj pewien udzia innego
+1,5%C
1950-2050
5,02-5,06
TiC
0,8
z wglików chromu. Wglik o najwyszej symetrii
4,94
o
Cr23C6 i najniszej temperaturze topnienia (1520 C)
2000
5,03-5,24
TiC0,8+2,5%C
zawiera okoo 40% wag. wglika Cr7C3 (Tt=1760oC),
2250
5,15-5,25
TiC1,0+1,5%C
podczas gdy w najwyej topicym si (1820oC) or2250
4,94-5,19
TiC1,0+3%C
torombowym wgliku Cr3C2 udzia wagowy heksagoNbC I+1%C
1800
7,37
nalnego wglika Cr7C3 wynosi 9%. Sytuacja ta moe
NbC I+2,5%C
1700
7,23
tumaczy nieznacznie wysz od temperatury topNbC
I+4%C
1700
6,80
7,78
nienia temperatur spiekania wglika Cr23C6 i o okoo
o
200 C nisz od temperatury topnienia temperatur
NbC II+1%C
2050
7,43
spiekania wglika Cr3C2. Analizujc spiekanie wglika
NbC II+3%C
1900
6,38
Cr23C6 naley zauway, e najintensywniejszy skurcz
TaC+1,5%C
1850
14,27
zachodzi w pobliu jego temperatury topnienia, a wic
14,47
TaC+3%C
1800
13,44
w zakresie temperatur 1450-1520oC (Rys. 1). Z obrazu
2150-2250
13,37
WC0,8+2%C
mikrostruktury wynika, e ziarna w spiekach s izo2150-2250
14,25
WC0,8+1%C
15,70
metryczne i gsto upakowane, a utworzone granice
midzyziarnowe s w wikszoci proste (Rys. 2).
2150-2250
15,20-15,70
WC1,25+1%C
Zaskakujcym okaza si fakt, e równie niskie
1600-1650
6,53-6,68
6,68
Cr3C2+1,5%C
temperatury spiekania posiadaj wgliki o najwyszych
1490-1580
6,66
6,92
Cr23C6+2,5%C
temperaturach topnienia, czyli wgliki niobu i tantalu.
Temperatura topnienia wglika niobu wynosi 3600oC
Tabela 3. Wyznaczone na podstawie krzywych zagszczania tema wglika tantalu a 3980oC, natomiast temperatury
peratury spiekania oraz zmierzona gsto wzgldna uzyskanych
spieków
ich spiekania s bardzo niskie i wynosz 1800-2000oC.
Krzywe spiekania maj klasyczny przebieg z wyra nym
„plateau” (Rys. 1). W przypadku omawianych wglików
proszków NbC wynosi 1% wag., natomiast dla proszku
okrelono optymalny dodatek wgla (Tabela 3). Stwierwglika TaC jest równy 1,5% wag.. Iloci te s bliskie iloci
dzono, e im dodatek wgla jest wikszy tym mniejsza jest
wgla koniecznej do zredukowania powierzchniowych zaniegsto wzgldna spieków danego wglika. Stwierdzono
czyszcze tlenkowych (Tabela 2). Na tej podstawie mona
zatem, e optymalny dodatek wgla dla obu analizowanych
skonstatowa, e wikszy od iloci niezbdnej do zredukowania warstw tlenkowych na powierzchni ziaren proszku
dodatek wgla, moe ogranicza transport masy wywoujcy zagszczanie. Podczas analizy obrazów mikrostruktur
spieków wglików NbC i TaC zidentyﬁkowano wytrcenia
wgla (analiza EDS, Rys. 3), tym liczniejsze im wikszy by
dodatek wgla. Obecno wytrce wgla mona stwierdzi
zarówno na granicach midzyziarnowych, jak i w ziarnach

Rys. 2. Mikrostruktura spieków wglików chromu Cr3C2
i Cr23C6 (mikroskop skaningowy)

Rys. 3. Analiza EDS wytrce wgla w spiekach wglika
niobu
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wglików (Rys. 2 i Rys. 3). Wtrcenia wglowe skutecznie hamuj rozrost ziaren, co
mona zaobserwowa porównujc obrazy
mikrostruktur spieków NbC I (Rys. 4) a tym
samym mog ogranicza efektywny transport
masy prowadzcy do uzyskania gstych
tworzyw. Wytrcenia wglowe wystpuj
take w materiaach zawierajcych optymalny dodatek wgla, bliski iloci koniecznej
do redukcji warstw tlenkowych. Jak podaje
literatura wgliki niobu i tantalu o strukturze
regularnej typu B1 charakteryzuj si pewnym odstpstwem od stechiometrii, która dla
wglika niobu wynosi od NbC0,82 do NbC0,94,
natomiast dla wglika tantalu od TaC 0,86
do TaC0,98 [2-4]. Na tej podstawie mona
przypuszcza, e ukady te podczas obróbki
cieplnej (spiekania) mog same regulowa
ilo wgla w strukturze wglika. Nadmiarow
ilo wgla mona po spiekaniu zaobserwowa w postaci wytrce. Pozbywanie si
wgla ze struktury pociga za sob zmiany
wymiarów komórki elementarnej. Okrelony
na podstawie pomiarów dyfrakcji rentgenowRys. 4. Mikrofotograﬁe SEM spieków NbC I i NbC II
skiej parametr sieciowy a przed i po spiekaniu
próbek wglika niobu zmniejsza si. I tak dla
Wglik tytanu TiC1-x wykazuje bardzo szeroki zakres
proszku NbC II przed spiekaniem parametr
homogenicznoci. Wspóczynnik stechiometryczny x moe
sieciowy a wynosi 4,468 Å, za po spiekaniu jest on równy
wynosi od 0 do 0,5. Literatura podaje, e wglik tytanu
4,456 Å. Nie zaobserwowano natomiast korelacji pomidzy
o skadzie stechiometrycznym TiC praktycznie nie istnieje
rozwiniciem powierzchni a spiekalnoci danego proszku,
a najwiksze wysycenie struktury TiC wglem wynosi od 0,96
co pokazano na przykadzie proszków wglika niobu. Obydo 0,98. W opisywanej pracy zestawiono skady o zaoonej
dwa proszki, zawierajce optymalny 1% wag. wgla, NbC I
stechiometrii TiC0,6; TiC0,8 i TiC. Gsto wzgldna wszyst(proszek o rozwiniciu powierzchni 13 m2/g) i NbC II (proszek
kich spieków TiC niezalenie od wprowadzonego dodatku
o rozwiniciu 1 m2/g) spiekaj si osigajc wysokie stopnie
wgla przekracza warto teoretyczn (4,94g/cm3) (Tabela
zagszczenia (0,95 gstoci teoretycznej). Jedyna rónica
3). Podczas mielenia twardych proszków TiC domielono
w przebiegu spiekaznaczn ilo wglika
nia to wysza o 200oC
wolframu. Ilo dotemperatura spiekania
mielonego WC jest
proszku NbC o maej
na tyle dua, e ma
powierzchni waciwej
znaczcy wpyw na
(1800oC) od temperagsto wytworzotury spiekania proszku
nych materiaów, co
NbC o znacznym rozmona stwierdzi na
winiciu powierzchni
podstawie przepro(2050oC).
wadzonych pomiarów
Ponadto na podi obserwacji. Domiestawie obserwacji milenie WC moe take
krostruktury spieków
wpywa na spiekalNbC i TaC poddanych
no wytworzonych
procesowi trawienia
proszków TiC. W ukachemicznego prowadzie WC-TiC istnieje
dzonych w mikroskopie
szereg niskotopliwych
optycznym i skaningoeutektyk [16]. Utwowym stwierdzono, e
rzone w ten sposób
ziarna w uzyskanych
fazy cieke, bdce
materiaach s drobne,
roztworami staymi
izometryczne, o proo wzorze ogólnym
stych granicach mi(Ti,W)C, mog skudzyziarnowych (Rys. 4
Rys. 5. Mikrostruktura spieków wglika tantalu (mikroskop skaningowy
tecznie wspomaga
i Rys. 5).
i optyczny)
dyfuzyjny transport

114

MATERIA£Y CERAMICZNE 3/2007 • tom LIX

NAUKA, TECHNOLOGIA

Rys. 6. Analiza EDS wytrce w spiekach TiC

Rys. 7. Analiza EDS wytrce wgla spiekach TiC

masy poprzez faz ciek. Pozostaoci po utworzonych
eutektykach w postaci wytrce wzbogaconych w wolfram
mona zaobserwowa na obrazach mikrostruktur (Rys. 6).
Wpyw na spiekalno wglika tytanu, jak stwierdzono,
ma równie odstpstwo od stechiometrii. Wyznaczona na
podstawie analizy skurczu próbek w funkcji temperatury,
temperatura spiekania jest tym wysza im skad wglika
jest bliszy stechiometrycznemu. Stwierdzono zatem, e
znaczne odstpstwo od stechiometrii wglika tytanu ma
korzystny wpyw na proces zagszczania, dziki czemu
próbki wytworzone z proszków TiC0,6 i TiC0,8 spiekaj si
w temperaturach o 200-300oC niszych (1900-2050oC)
od próbek wytworzonych z proszku TiC o najwikszym
wysyceniu wglem (2250oC) (Rys. 1). Ponadto w szczególnoci w materiale wykonanym z proszku o skadzie
zblionym do stechiometrycznego, jak równie w materiale
wytworzonym z proszku TiC0,8 mona w mikrostrukturze
zauway wytrcenia wolnego wgla (Rys. 7). Rola owych
wytrce w procesie zagszczania moe by podobna
jak w przypadku wglików NbC i TaC. Znaczn rol w ich
powstawaniu moe mie równie duy zakres homogenicznoci TiC, a co za tym idzie denie spiekanego

ukadu do samoregulacji iloci wgla
w strukturze.
Mikrostruktura wszystkich uzyskanych materiaów TiC jest charakterystyczna dla gstych tworzyw, zbudowana
z drobnych, izometrycznych ziaren
o prostych granicach (Rys. 8).
W grupie wglików metalopodobnych
najwicej trudnoci sprawiao uzyskanie
gstych jednofazowych tworzyw wglika wolframu. Badania prowadzono
na dwóch proszkach WC, pierwszy
syntezowano tak, aby uzyska wglik
o wzorze chemicznym WC 0,8 , drugi
proszek o sumarycznym wzorze WC1,25
zawiera wolny wgiel, którego ilo okrelono na 0,25 mola C. Do obu proszków
wprowadzono dodatek wgla, niezbdny
do zredukowania powierzchniowych zanieczyszcze tlenkowych. Do proszku,
który zawiera wolny wgiel wprowadzono równie metaliczny wolfram w iloci
potrzebnej do zwizania wolnego wgla
w wglik (WC). Operacja ta przyniosa
pozytywny rezultat, poniewa otrzymano
w ten sposób spiek o gstoci bliskiej teoretycznej (Rys. 9). Na podstawie pomiarów wzgldnego skurczu liniowego próbek w funkcji temperatury wyznaczono
zakres temperatur spiekania dla proszku
WC1,25, który wyniós 2150-2250oC (Rys.
1, Tabela 3). Mikrostruktur omawianego
spieku wglika wolframu tworz due,
niekiedy rozronite kierunkowo ziarna
(Rys. 9). Podobny obraz mikrostruktury
mona zaobserwowa w materiaach
wykonanych z proszku z niedomiarem
wgla - WC0,8. W tym przypadku ziarna
wglika otoczone s licznymi porami, a to
dlatego i, najwyszy stopie zagszczenia omawianych materiaów spiekanych w temperaturze
2250oC, z 1% wag. dodatkiem wgla wyniós niewiele ponad
90%. Gsto wzgldna omawianego tworzywa z dwukrotnie
wikszym dodatkiem wgla jest jeszcze nisza i wynosi 0,86
gstoci teoretycznej. Stwierdzono zatem, e podobnie jak
w przypadku poprzednio omawianych wglików optymalny
dodatek wgla jest bliski iloci wymaganej do zredukowania
powierzchniowych warstw tlenkowych. Z kolei w przeciwiestwie do poprzednio omawianych wglików, wglik wolframu
WC charakteryzuje si bardzo wskim zakresem homogenicznoci 49,5 do 50,5% mol. C. Ze wzgldu na to ukad nie
jest sam w stanie regulowa ilo wgla w strukturze i jest
bardzo czuy na jego celowo wprowadzony dodatek. Mona
przypuszcza, e przy zbyt duym dodatku wgla ograniczane s efektywne mechanizmy transportu masy, a z kolei
przy zbyt maym dodatku tego pierwiastka wiodcymi staj
si mechanizmy nieefektywne, a wic nieprowadzce do
uzyskania gstych spieków.
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Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów
krzywych zagszczania (krzywe zmian wzgldnego skurczu liniowego w funkcji temperatury)
proszków wglików metalopodobnych oraz na
podstawie wykonanych pomiarów gstoci pozornej i obserwacji mikrostrukturalnych wytworzonych spieków stwierdzono, e:
1. odpowiednio przeprowadzone procesy syntez wglików, pozwalaj otrzyma spiekalne
proszki badanych wglików,
2. uzyskanie gstych, jednofazowych tworzyw
wglikowych (0,9-1,0 T. D.) nie wymaga aktywacji procesu zagszczania. Oprócz dodatku
wgla, wprowadzonego w celu zredukowania
pasywacyjnych warstw tlenkowych na ziarnach wglików, nie wprowadzano do proszków adnych pierwiastków lub zwizków,
3. w najniszych temperaturach uzyskuje si
gste (0,95-1,0 T. D.), jednofazowe spieki
wglików chromu (1500-1650oC). Z najwyej
topliwych wglików niobu i tantalu wytwarza
si materiay o gstoci bliskiej teoretycznej (95%) w temperaturach 1750-2050oC.
W najwyszych temperaturach spiekaj si
materiay wykonane z proszków wglika wolframu (2250oC), przy czym w tym przypadku
gsto spieków jest najnisza i wynosi 0,9
T. D. W podobnych temperaturach mona
uzyska gste tworzywa z wglika tytanu
o skadzie bliskim stechiometrycznemu
– TiC1,0. Gste materiay z proszków TiC
o znacznym odstpstwie od stechiometrii
mona wytworzy w temperaturach 19502100oC. Naley w tym przypadku zaznaczy,
e proces zagszczania jest wspomagany
obecnoci domielonego wglika wolframu,
4. mikrostruktura wytworzonych spieków jednofazowych, w zalenoci od stopnia spieczenia, charakteryzuje si wystpowaniem
ziaren drobnych i izometrycznych, o prostych
granicach midzyziarnowych. W przypadku
wglika wolframu (WC) ziarna w spiekach
s natomiast due i rozronite w jednym
kierunku. W mikrostrukturze wglików o duym zakresie homogenicznoci (TiC, NbC,
TaC) stwierdza si obecno inkluzji wgla,
za w spiekach TiC, w których domielenie
WC jest najwiksze, mona zidentyﬁkowa
pozostaoci po ciekych eutektykach z ukadu
TiC-WC.

Rys. 8. Mikrostruktura spieków wglika tytanu (SEM)

Praca ﬁnansowana przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyszego z grantu o numerze
3 T08A 052 27.

Rys. 9. Mikrofotograﬁe SEM spieków WC zawierajcych nadmiarowy wgiel
WC1,25 i z niedomiarem wgla WC0,8
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