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Streszczenie
Mikrostruktur wybranych materiaów ogniotrwaych zmodykowano wglikiem krzemu wykorzystujc metod CVI. Chemiczna inltracja
z fazy gazowej (CVI) jest efektywn metod modykacji mikrostruktury porowatych materiaów. Metoda ta pozwala inltrowa pory otwarte
metalami i wysokoogniotrwaymi zwizkami takimi jak wgliki, azotki, borki i tlenki. Zmian mikrostruktury podczas kolejnych cykli inltracji badano za pomoc SEM, pomiarów prdkoci propagacji fali ultrad wikowej i porozymetrii rtciowej. Korozj materiau zbadano w atmosferze utleniajcej w podwyszonych temperaturach. Przeprowadzono pomiary wytrzymaoci mechanicznej inltrowanych materiaów.
Sowa kluczowe: materiay ogniotrwae, chemiczna inltracja z fazy gazowej, mikrostruktura nalna

PROPERTIES OF SILICON CARBIDE REFRACTORIES INFILTRATED BY THE CHEMICAL VAPOUR
INFILTRATION METHOD (CVI)
The microstructure of refractories was modied by silicon carbide by means of a CVI method. Chemical vapour inltration (CVI) is an
effective method for microstructure modication of porous materials. This method allows open pores to be inltrated with metals and high
refractory compounds such as carbides, nitrides, borides and oxides. A variation in the microstructure during a number of inltration cycles
was investigated by SEM, ultrasonic wave propagation velocity measurements and mercury porosimetry. The corrosion of material was
examined in an oxidizing atmosphere at elevated temperatures. Mechanical strength measurements of inltrated materials were carried out.
Keywords: Refractories, Chemical vapour inltration, Microstructure – nal

1. Wprowadzenie
Materiay ogniotrwae musz charakteryzowa si waciwociami pozwalajcymi na ich eksploatacj w ekstremalnych warunkach tj. wysok wytrzymaoci mechaniczn w podwyszonych temperaturach, odpornoci na korozj i erozj. Przy projektowaniu takich materiaów modykuje si tradycyjne procesy technologiczne lub czy si róne technologie. W celu podwyszenia wytrzymaoci mechanicznej materiaów ogniotrwaych, jak równie zagszczenia
porowatych materiaów ceramicznych, stosuje si jedn z
odmian chemicznego osadzania z fazy gazowej – metod
chemicznej inltracji z fazy gazowej (chemical vapour inltration - CVI). Inltracja z fazy gazowej wysokoogniotrwaymi
zwizkami prowadzi do uzyskania kompozytów o zmniejszonej porowatoci otwartej, które stanowi potencjalny materia na drobne elementy urzdze w technologii cigego odlewania stali, szczególnie naraone na korozj i erozj oraz
naprenia mechaniczne w wysokich temperaturach. Do
zwizków tych zaliczy mona midzy innymi azotek krzemu i wglik krzemu. Czciowe wypenienie porów otwartych pozwala uzyska znaczn popraw waciwoci zycznych, gównie mechanicznych i chemicznych (odporno na
utlenianie) w stosunku do tworzyw nieinltrowanych [1, 2].

Praca zawiera rezultaty bada nad otrzymywaniem specjalnych materiaów glinokrzemianowych, spinelowych oraz
wglowo-gratowych o zmniejszonej porowatoci otwartej,
uzyskanych poprzez ich inltracj wglikiem krzemu metod CVI. Ustalone zostay warunki procesu, które pozwalaj
na znaczne zagszczenie badanych tworzyw. Stwierdzono,
e wglik krzemu osadzajc si na ciankach porów otwartych oraz wypeniajc mikropory prowadzi do znacznej poprawy waciwoci mechanicznych i odpornoci na korozj
tak zmodykowanych materiaów.

2. Warunki procesu inltracji
Próbki poddane procesowi inltracji metod CVI pobrano z przemysowych tworzyw elektrogratowych (EG), wysokoglinowych materiaów ogniotrwaych o zawartoci okoo 60 % Al2O3 (A) oraz spinelowych materiaów ogniotrwaych (B) produkowanych w Polsce. Charakterystyk wymienionych materiaów przedstawiono w Tabeli 1.
Proces inltracji przeprowadzono dla serii próbek z kadego rodzaju materiau w ksztacie prostopadocianów 5 x
5 x 4,5 mm wycinanych z wyrobów w sposób losowy. Proces impregnacji wglikiem krzemu przeprowadzono w warunkach podanych w Tabeli 2.
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Tabela 1. Charakterystyka badanych wyrobów ogniotrwaych (A i B).
Table 1. Characteristics of the investigated refractories (A and B).

Oznaczenie

Typ wyrobu

A
B

Zawarto skadników [%]
Al2O3

MgO

C

CaO

SiO2

Fe2O3

wysokoglinowy

74

–

–

0,3

24,2

1,3

spinelowy

12,7

85,3

–

0,8

0,6

0,5

Tabela 2. Parametry CVI stosowane podczas inltracji.
Table 2. Parameters of CVI process applied during the inltration.
Prno Ar [hPa]
Prno H2 [hPa]
Prno CH3SiCl3 [hPa]
Przepyw Ar + 10 % H2 [cm3/min]
Temperatura [oC]
Czas jednego cyklu [s]
Liczba cykli

917
90
5
1080
1090-1100
7
30-100

Wglik krzemu otrzymano w wyniku reakcji rozkadu metylotrójchlorosilanu (CH3SiCl3 –MTS) wprowadzanego do reaktora w strumieniach Ar z 10 % domieszk H2 oraz szeregu
reakcji powierzchniowych [3, 4]. Obecno wodoru wpywa
katalizujco na reakcj tworzenia wglika krzemu i w konsekwencji zwiksza jej wydajno. Proces inltracji prowadzono przy uyciu cinieniowo-pulsacyjnej techniki chemicznego
osadzania z fazy gazowej (pressure-pulse chemical vapour
inltration – PCVI) [5], polegajcej na cyklicznej zmianie cinienia w reaktorze od 1013 hPa do 0,1 hPa. Wielokrotne
powtarzanie cyklicznej zmiany cinienia w ukadzie umoliwia efektywne wprowadzanie gazowej mieszaniny reakcyjnej do wntrza porów otwartych oraz usuwanie gazów
poreakcyjnych [6, 7]. Schemat zmian cinienia w czasie dla
procesu CVI przedstawiono na Rys.1.

cje mikroskopowe proces inltracji jest widoczny ju po kilkudziesiciu cyklach osadzania. Proces osadzania zachodzi nie tylko na powierzchni lecz równie na ciankach porów otwartych (Rys. 2). Sferolityczne formy wglika krzemu
obserwowane na obrazach SEM stanowi mieszanin politypów wglika krzemu: 3C, 6H i 2H (na podstawie analizy
XRD, Rys. 3). W inltrowanych materiaach typu A i B wglik krzemu gromadzi si w porach otwartych gównie w obszarach przypowierzchniowych (Rys. 4).

Rys. 2. Sferolityczne formy SiC osadzone na ciankach porów otwartych w materiale typu EG (obraz SEM).
Fig. 2. Spherulities forms of SiC inside open pores in the EG material (SEM image).
Tabela 3. Wpyw impregnacji na zwarto badanych wyrobów (EGinl.,
Ainl., Binl.). Waciwoci próbek przed impregnacj (EGwyj., Awyj., Bwyj.).
Table 3. Inuence of inltration on compactness of the studies products (EGinl., Ainl., Binl.). Properties of specimens before inltration
(EGini., Aini., Bini.).

Rys. 1. Zmiany temperatury i cinienia w czasie dla procesu PCVI;
ta – czas dopywu substratów reakcji, tr – czas przebywania substratów reakcji w reaktorze, tp – czas opróniania reaktora [8].
Fig. 1. Temperature and pressure variation with time in PCVI process;
ta – reactants admission, tr – residence time, tp – evacuation step [8].

Próbki

Gsto pozorna
[g/cm3]

Porowato
otwarta
[%]

Prdko fali
ultrad wikowej
[m/s]

EGwyj.
EGinl.

2,148
2,152

15,90
13,60

2239,4 ± 3,1
2716,3 ± 9,3

Awyj.
Ainl.

2,40
2,56

22,00
14,80

4954,0 ± 21,9
5162,9 ± 28,4

Bwyj.
Binl.

2,95
3,02

13,70
9,60

3915,9 ± 19,2
4133,9±24,4

3. Wyniki bada i dyskusja
Obecno powstaego wglika krzemu potwierdzono
przy uyciu metody dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) oraz podczas badania morfologii osadzonych
faz metod mikroskopii skaningowej. Jak wykazay obserwa-
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W Tabeli 3 zaprezentowano wyniki pomiarów podstawowych waciwoci badanych wyrobów po 100 cyklach inltracji. Dane te wskazuj na znaczce zmniejszanie si porowatoci otwartej próbek oraz zwikszenie ich gstoci pozornej, co znajduje swoje odzwierciedlenie we wzrocie prdkoci propagacji podunych fal ultrad wikowych. Zmiany
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Rys. 3. Dyfraktogram rentgenowski próbki EG po 100 cyklach impregnacji SiC.
Fig. 3. XRD analysis of the EG specimen after 100 PCVI pulses.

mikrostruktury materiaów ogniotrwaych typu A (wzrost gstoci, zmniejszenie porowatoci i rozmiarów porów) wykazay charakter monotoniczny wraz ze wzrostem liczby cykli.

a)
b)
Rys. 4. Obraz SEM przeamu oraz rozkad powierzchniowy pierwiastków po 100 cyklach inltracji: a) próbka A, b) próbka B.
Fig. 4. SEM image of the cross-section of A and B materials and the elements distribution after 100 PCVI pulses.
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W przypadku materiaów wglowo-gratowych (EG) obserwowano zoony charakter tych zmian. Po 50 cyklach rozmiar porów uleg zmniejszeniu (zanik porów o rozmiarach
300–600 nm), lecz po 90 redni promie porów wzrasta (Tabela 4). Zmniejszenie wielkoci porów niewtpliwie spowodowane jest osadzaniem si wglika krzemu na ich ciankach, chocia nie mona tu wykluczy zjawiska podziau
porów wskutek tworzenia si mostków SiC pomidzy przeciwlegymi cianami. Takie efekty obserwowane s podczas
chemicznego osadzania z fazy gazowej [9].
Tabela 4. Wyniki bada porozymetrycznych próbek EG.
Table 4. The results of porosimetry analysis of the EG samples.

Materia

Objto
spenetrowana
przez rt [cm3/g]

redni promie
Szacunkowa
penetrowanego porowato
poru [nm]
[%]

EGwyj.

94,15

569

15,9

EGpo50cyklach

95,55

175

17,4

EGpo90cyklach

78,82

316

13,6

Materiay wglowo-gratowe, ze wzgldu na ich ujemn cech ulegania korozji wskutek utleniania si w podwyszonych temperaturach, poddano badaniom odpornoci na
utlenianie. Ocen tej odpornoci przeprowadzono w oparciu o badanie normowe w CO2, które uzupeniono badaniami technicznymi w atmosferze powietrza (Tabela 6 i Rys. 5).
Tabela 6. Wyniki bada reakcyjnoci materiau EG w atmosferze
CO2 w temperaturze 1000oC w czasie 20 min. przed i po 100 cyklach inltracji (metoda genewska, PN-90/C-04311)
Table 6. The results of reactivity studies of the EG specimens after
oxidation in CO2 at 1000oC for 20 min before and after a hundred
of PCVI pulses (Geneva method, PN-90/C-04311).

Wska nik reakcyjnoci K [cm3/gs]
Zawarto popiou [%]
Czci lotne [%]

Próbka
wyjciowa

Próbka po
inltracji

0,12
0,25
0,30

0,00
–
–

Tabela 5. Waciwoci mechaniczne materiaów ogniotrwaych przed
i po 100 cyklach inltracji.
Table 5. Mechanical properties of refractories before and after
a hundred of PCVI pulses.

Ubytek masy [%]

100

Modykacja wglikiem krzemu materiaów ogniotrwaych
ma na celu przede wszystkim popraw ich waciwoci mechanicznych. Otrzymane na drodze inltracji z fazy gazowej
materiay kompozytowe poddano badaniom wytrzymaoci
na zginanie metod trójpunktowego zginania. W Tabeli 5 zamieszczono wyniki pomiarów tych waciwoci dla wyjciowych i inltrowanych próbek typu EG, A i B.

wyjciowy
80

30 cykli

50 cykli

100 cykli

60
40
20
0
0

100

200

300

400

500

t [min]
Wytrzymao na
zginanie [MPa]

Statyczny modu
sprystoci [GPa]

Próbka
warto
rednia

bd
standardowy

warto
rednia

bd
standardowy

5,50
6,30

0,82
0,96

4,20
5,70

0,92
1,11

Ainl.

17,13
21,18

0,87
1,26

16,59
19,09

1,36
1,52

Bwyj.
Binl.

1,99
6,66

0,73
3,31

0,35
2,25

0,11
0,13

EGwyj.
EGinl.
A wyj.

Jak zostao przedstawione, konsekwencj korzystnych
zmian mikrostruktury tych tworzyw jest istotna poprawa ich
wytrzymaoci na zginanie i stycznego moduu sprystoci. W przypadku impregnacji tworzyw A i B wglikiem krzemu obserwuje si znaczny wzrost wytrzymaoci na zginanie oraz statycznego moduu sprystoci w stosunku do
materiaów wyjciowych. Wzrost wytrzymaoci jest zgodny z oczekiwaniami, poniewa eliminacja porów w badanych tworzywach drog impregnacji metod PCVI obszarów
przypowierzchniowych oraz pokrywania powierzchni wglikiem krzemu prowadzi, z jednej strony do eliminacji porów
otwartych (zmniejszenia ich udziau w materiale), z drugiej,
do eliminacji defektów powierzchniowych (karbów), stanowicych miejsca zapocztkowania procesu dekohezji materiau pod wpywem napre zewntrznych.
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Rys. 5. Ubytek masy utlenianych próbek EG po rónej liczbie cykli inltracji.
Fig. 5. Mass loss vs. annealing time for the EG type carbon after
a different number of inltration pulses.

Wska nik reakcyjnoci K dla inltrowanych próbek w warunkach pomiarowych jest równy zero co wiadczy, e ju
100 cykli wystarcza dla uzyskania wyrobu odpornego na
dziaanie CO2 w zastosowanych warunkach. Modykowane
w pierwszych etapach procesu inltracji materiay nie wykazuj radykalnego wzrostu odpornoci na utlenianie w atmosferze powietrza, poniewa ich powierzchnia nie jest cakowicie pokryta wglikiem krzemu. Niemniej jednak zwikszenie liczby cykli prowadzi do znacznego wzrostu odpornoci na utlenianie; jeli przyjmie si czas potrzebny do cakowitego utleniania si matrycy wglowo-gratowej za miar
odpornoci na utlenianie, to materia otrzymany po 100 cyklach wykazuje ok. 20-krotny wzrost tej wielkoci (Rys. 5).

4. Podsumowanie
Uzyskane wyniki wskazuj na szerokie moliwoci wykorzystania metody CVI do modykacji waciwoci materiaów ogniotrwaych. W wyniku inltracji porowatych materiaów ogniotrwaych przy wykorzystaniu techniki CVI uzyskuje si znaczny spadek porowatoci oraz wzrost wytrzymaoci mechanicznej przy stosunkowo niewielkiej iloci cy-
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kli. Mona oczekiwa, e wyduenie czasu inltracji prowadzi bdzie do dalszej poprawy waciwoci mechanicznych
badanych materiaów w wyniku sukcesywnego wypeniania
przez SiC porów otwartych.
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