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Streszczenie
ObniĪenie temperatury spiekania ceramiki azotkowej moĪna osiągnąü przez zastosowanie procesu obróbki mechanochemicznej zestawu wyjĞciowych proszków, ale taki zabieg bĊdzie prowadziá do zmian mikrostruktury w stosunku do standardowych wyrobów i tym samym
zmian wáaĞciwoĞci. W ramach niniejszego artykuáu przeprowadzono badania wpáywu parametrów procesu spiekania (czas, temperatura
i ukáad krzywej nagrzewania) proszku Si3N4 z dodatkiem AlN oraz Y2O3 po aktywacji mechanochemicznej na wáaĞciwoĞci wyrobu ¿nalnego. W ramach badaĔ okreĞlano zmianĊ gĊstoĞci, porowatoĞci, oraz twardoĞci (HV) spieków. Przeprowadzono równieĪ szacowanie odpornoĞci na kruche pĊkanie (KIc). Badania dylatometryczne pozwoliáy wyznaczyü najlepszą krzywą spiekania, natomiast obserwacje struktury metodą LM/SEM umoĪliwiáy Ğledzenie zmian struktury wynikających z procesu spiekania.
Sáowa kluczowe: ceramika azotkowa, spiekanie, badania dylatometryczne

THE INFLUENCE OF SINTERING PARAMETERS OF MECHANOCHEMICALLY ACTIVATED PRECURSORS
ON PROPERTIES OF THE NITRIDE CERAMICS
The temperature of nitride ceramics sintering may be lowered in the process of mechanochemical treatment of the initial set of powders,
but such a procedure will cause microstructural changes in relation to standard products, and consequently will result in the change of
properties. For the needs of this article, the authors conducted investigations into the inÀuence of parameters of sintering (time, temperature
and heating curve arrangement) of Si3N4 powder with an addition of AlN and Y2O4 after mechanochemical activation on the ¿nal product
properties. Changes of density, porosity, absorbability and hardness (HV) of sinters have been determined. Fracture toughness (KIc) has
also been estimated. Dilatometric tests allowed the best sintering curve to be determined, while LM/SEM structural observations enabled
tracking the structural changes which result from the process of sintering.
Keywords: Nitride ceramics, Sintering, Dilatometric tests

1. Wprowadzenie
Ceramika azotkowa charakteryzuje siĊ bardzo dobrymi
wáaĞciwoĞciami mechanicznymi, aĪ do wysokich temperatur
(siĊgających nawet 1250°C), wysoką odpornoĞcią chemiczną (równieĪ w kontakcie z roztopioną stalą, aluminium czy
ĪuĪlem [1]), wysoką odpornoĞcią na szok termiczny. WáaĞciwoĞci te dają moĪliwoĞci wykorzystania jej w szeroko pojĊtych aplikacjach inĪynierskich takich jak m.in. materiaá konstrukcyjny pracujący w wysokich temperaturach (równieĪ
w agresywnych Ğrodowiskach) czy materiaá na narzĊdzia
szybkotnące. JednakĪe tak atrakcyjne wáaĞciwoĞci dla ceramiki są uzyskiwane tylko dla materiaáu caákowicie spieczonego. Z uwagi na fakt, Īe spiekanie prowadzone jest w pobliĪu temperatury rozkáadu, proces ten jest dosyü wymagający [2-3]. Dlatego obniĪenie temperatury spiekania staje siĊ
waĪnym zagadnieniem mającym znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i aplikacyjne. Efekt ten moĪna uzyskaü miĊdzy innymi poprzez aktywacjĊ mechanochemiczną w wyniku wysokoenergetycznego przemiaáu w máynie planetarnym

[4]. Jak wiadomo proces rozdrabniania materiaáów związany jest z duĪym wydatkiem energetycznym, co wiąĪe siĊ ze
zwiĊkszeniem energii wewnĊtrznej materiaáu rozdrabnianego poprzez generowanie nowych powierzchni. Przy odpowiednim prowadzeniu procesu mielenia, oprócz mocnego zdefektowania powierzchni, istnieje równieĪ moĪliwoĞü
wprowadzenia zdefektowania na poziomie struktury krystalicznej (zmniejszenie wielkoĞci krystalitów, zmniejszenie parametrów komórki elementarnej) [5]. Zmagazynowana w ten
sposób w materiale nadmiarowa energia powierzchniowa zostaje stopniowo uwalniana w trakcie wygrzewania, obniĪając
w ten sposób początek temperatury spiekania nawet o ponad 100°C [6]. Problemem w tego typu procesach jest niestety szybki i czĊsto niekontrolowany wzrost wielkoĞci ziaren związany z szybkim uwalnianiem nadmiaru energii powierzchniowej. Ze wzglĊdu na duĪą iloĞü zmagazynowanej
energii proces ten moĪe zachodziü lawinowo. Przeprowadzono zatem badania mające na celu okreĞlenie wpáywu parametrów spiekania, z tak zwaną inicjacją. Zaproponowano
mody¿kacjĊ procesu spiekania poprzez wprowadzenie ini-
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cjatora procesu. Inicjatorem tym jest gwaátowny wzrost temperatury powyĪej standardowej temperatury spiekania ok.
1700°C, a nastĊpnie szybkie scháodzenie do temperatury
nieco poniĪej standardowego procesu 1500°C i wytrzymaniu w tej temperaturze w róĪnym czasie (60-240 minut). Po
gwaátownym podgrzaniu i rozpoczĊciu procesu spiekania
nastĊpuje jego spowolnienie (ale nie przerwanie), i tym samym ograniczenie ruchliwoĞci granic ziarnowych. Proces ten
jest wskazany zwáaszcza dla materiaáów, od których oczekuje siĊ jednorodnej, drobnoziarnistej struktury po spieczeniu.
Kolejnym waĪnym problemem w przypadku ceramiki
przeznaczonej do spiekania reakcyjnego (np. reakcyjne spiekanie sialonu) jest stworzenie stabilnej, jednorodnej i homogenicznej zawiesiny, bĊdącej bazą do otrzymania materiaáu.
Problem ten jest niezmiernie istotny dla materiaáów o strukturze nanometrycznej, gdyĪ jak wiadomo im drobniejsze
ziarna, tym wiĊksza tendencja do tworzenia siĊ aglomeratów [7]. W ramach niniejszego artykuáu przygotowano homogeniczny prekursor sialonowy drogą aktywacji mechanochemicznej i zagĊszczano w róĪnych warunkach, starając
siĊ okreĞliü wpáyw procesu spiekania na wáaĞciwoĞci wyrobu po spieczeniu.

2. Metodyka badaĔ
W wyniku wczeĞniejszych, szeroko zakrojonych badaĔ
do eksperymentu wytypowano mieszaninĊ komercyjnych
proszków záoĪoną z 89,3 % mas. alfa azotku krzemu (Si3N4),
z dodatkiem Y2O3 w iloĞci 5,0 % mas. oraz AlN - 5,7 % mas.,
przeznaczonych do spiekania reakcyjnego. MieszaninĊ poddano procedurze etapowej deaglomeracji, miĊdzy innymi
przy uĪyciu dezintegratora ultradĨwiĊkowego w Ğrodowisku metyloetyloketonu i alkoholu etylowego z 3-procentowym dodatkiem dyspergującym w postaci hypermeru KD1.
NastĊpnie zawiesinĊ poddano mieszaniu na rolkach w czasie 48 godzin. Po wysuszeniu proszku przeprowadzono aktywacjĊ mechanochemiczną. Proces prowadzono poprzez
wysokoenergetyczny przemiaá w máynie mikroplanetarnym

Tabela 1. Podstawowe parametry procesy mechanoaktywacji.
Table 1. Main parameters of mechanochemical processing.
Parametr

Wymiar

PrĊdkoĞü obrotowa
Czas mielenia
Zastosowane komory
Zastosowane mielniki
Stosunek mielniki/proszek
Atmosfera

1000 obr·min-1
0-240 min
Si3N4, 2´80 ml
Si3N4, f 5 mm i 10 mm
2:1-10:1
Argon 99,999 %

Pulverisete Premium Line 7 ¿rmy Fritsch. W Tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry tego procesu.
Proces mielenia kaĪdorazowo prowadzono w atmosferze
gazu ochronnego Ar o czystoĞci 99,999 %. Jego zadaniem
byáa ochrona i zabezpieczenie przed niekontrolowanym procesem utleniania w czasie rozdrabniania. Rodzaj i iloĞü zastosowanych mielników oraz stosunek mielników do proszku
ma duĪy wpáyw na efekty aktywacji. Im wiĊksza masa mielników, tym wiĊksza iloĞü zderzeĔ mielników z ziarnami proszku. Natomiast im wiĊksza masa pojedynczego mielnika, tym
wiĊksza energia poszczególnego zderzenia. Kolejnym etapem przygotowania byáo zaformowanie zmielonych, wysuszonych proszków w pastylki. Standartowo wykonywano wypraski o Ğrednicy 10 mm i wysokoĞci 4-6 mm. Proces prowadzono dwuetapowo: prasowanie jednoosiowe dwustronne pod ciĞnieniem poniĪej 50 MPa i doprasowywanie izostatyczne na zimno pod ciĞnieniem 300 MPa. Po uformowaniu,
próbki poddano wygrzewaniu w atmosferze powietrza w celu
rozáoĪenia i usuniĊcia pozostaáoĞci dyspergujących dodatków organicznych (KD1). Tak przygotowane próbki przechowywano w suszarce aĪ do spiekania. Spiekanie prowadzono
w oporowym piecu gra¿towym w atmosferze azotu o czystoĞci 99.999 %. Próbki w iloĞci 1-3 umieszczano w tyglu BN
w zasypce proszkowej Si3N4/BN i poddawano procesowi odgazowywania (oczyszczania z powietrza) w komorze reakcyjnej pieca. Przeprowadzono szereg spiekaĔ dla próbek mielonych w róĪnych warunkach (skáad mieszaniny, prĊdkoĞü

3,23

3,22

GĊstoĞü [g/cm^3]

3,21
4:1 mielone 30 minut
4:1 mielone 60 minut
4:1 mielone 120 minut
8:1 mielone 30 minut
8:1 mielone 60 minut
8:1 mielone 120 minut

3,20

3,19

3,18

3,17

3,16
0

60

120

180

240

Czas spiekania [min]

Rys. 1. Zmiany gĊstoĞci próbek mielonych w róĪnych warunkach, spiekanych w czasie 60-240 minut.
Fig. 1. Density of specimens after milling in diverse conditions and sintering for 60-240 minutes.
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Rys. 2. WzglĊdne zmiany masy próbek mielonych w róĪnych warunkach, spiekanych w 1700/1500°C w czasie 60-240 minut.
Fig. 2. Relative mass change of specimens after milling in diverse conditions and sintering at 1700/1500°C during 60-240 minutes.

obrotowa, stosunek mielniki/proszek, czas mielenia). Do testu wybrano próbki mielone w czasie 60, 120, 180, 240 minut z róĪnym stosunkiem mielników wynoszącym 4:1 i 8:1.
Na podstawie badaĔ dylatometrycznych okreĞlono temperatury początku spiekania oscylujące w zaleĪnoĞci od warunków mielenia proszku wokóá 1500°C. Proces spiekania
prowadzono wedáug nastĊpującego schematu: do temperatury 1500°C – standardowa prĊdkoĞü grzania, 1500-1700°C
szybkie grzanie, w 1700°C wytrzymanie w celu wyrównania
temperatur, 1700-1500°C szybkie cháodzenie, 1500°C – wytrzymanie przez 60, 120, 180 lub 240 minut, cháodzenie ze
standardową prĊdkoĞcią.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
Na Rys. 1 przedstawiono wyniki badania gĊstoĞci pozornej. Jak widaü z prezentowanego poniĪej wykresu, wszystkie próbki charakteryzowaáy siĊ wysoką gĊstoĞcią, powyĪej
98 %, zbliĪoną do gĊstoĞci teoretycznej, obliczonej na podstawie Ğrednich waĪonych gĊstoĞci rentgenogra¿cznych
skáadników mieszaniny i wynoszącej 3,29 g/cm3. PorowatoĞü otwarta dla wiĊkszoĞci badanych próbek utrzymuje siĊ
na bardzo niskim poziomie, poniĪej 0,05 %, co w tej metodzie stanowi granicĊ báĊdu, wiĊc moĪna mówiü o materiale
praktycznie bez porów otwartych. Na uwagĊ zasáuguje fakt
uzyskania tak zwartych struktur podczas spiekania swobodnego, bez uĪycia dodatkowego ciĞnienia. Jak wynika
z prezentowanego wykresu, najwiĊkszym wzrostem gĊstoĞci, a tym samym najwiĊkszą wartoĞcią gĊstoĞci dla próbki
spiekanej najdáuĪej (240 minut) charakteryzowaáy siĊ próbki przygotowane z proszków mielonych przy niskim stosunku mielników do proszku (4:1) przez 30 minut.
W związku z tym moĪna przypuszczaü, Īe proces spiekania w tych próbkach przebiegaá najintensywniej. MoĪna
zauwaĪyü, Īe dla próbek mielonych z umiarkowaną energią
(4:1) rejestrowano wyĪsze wartoĞci gĊstoĞci niĪ dla próbek
mielonych przy wyĪszym stosunku mielników (8:1). Zaobserwowaü moĪna równieĪ tendencjĊ wzrostową wraz z wy-

dáuĪaniem czasu spiekania w temperaturze 1500°C dla próbek z proszków mielonych z niĪszą energią (seria 4:1). Zjawisko to wynika z faktu, Īe w trakcie procesu mielenia ze
stosunkowo niską energią (4:1) dominującą rolĊ odgrywają
procesy rozbijania aglomeratów i homogenizacji mieszaniny
wieloskáadnikowej, dlatego wzrost czasu mielenia prowadzi
do najwiĊkszego wzrostu gĊstoĞci dla tych próbek [7]. Pewnym zaskoczeniem natomiast wydawaü siĊ moĪe fakt gorszego zagĊszczania dla próbek mielonych z wiĊkszą energią
(seria o stosunku mielników do proszku wynoszącym 8:1).
Wysoka energia mielenia poáączona z dáugim czasem mielenia moĪe powodowaü tworzenie siĊ twardych aglomeratów trudnych do usuniĊcia w trakcie dalszego procesu, mających negatywny wpáyw na wyniki spiekania.
MoĪna równieĪ zauwaĪyü, w ramach poszczególnych
serii 8:1, spadek gĊstoĞci po przekroczeniu pewnego czasu spiekania. WyjaĞnienia tego zjawiska moĪna doszukiwaü
siĊ w fakcie, Īe intensywna aktywacja mechanochemiczna,
oprócz dokáadniejszego rozdrobnienia ziaren, wprowadza
zdefektowanie struktury krystalicznej, co powoduje równieĪ
zwiĊkszenie podatnoĞci Si3N4 na rozkáad podczas wydáuĪającego siĊ procesu spiekania [8]. Potwierdza to najniĪszy
wynik twardoĞci dla próbek 8:1 mielonych przez 120 minut.
WyjaĞnienie to wydaje siĊ dobrze korespondowaü z wynikami zmian masy powstającymi w efekcie spiekania (Rys. 2).
Jak widaü z prezentowanego wykresu najwiĊkszy spadek
masy rejestrowany jest dla próbek mielonych w stosunki
8:1 przez najdáuĪszy czas 120 minut. MoĪna równieĪ z wykresu zaobserwowaü pewną zaleĪnoĞü, Īe próbki mielone z niĪszą energią i w krótszych czasach posiadają niĪszy
ubytek masy, niĪ próbki mielone z wyĪszą energią w dáuĪszych czasach mielenia. RównieĪ ze wzrostem czasu spiekania zwiĊkszają siĊ straty masy (wynikające najprawdopodobniej z rozkáadu Si3N4). Obserwowany pierwotny wzrost
masy dla próbek 4:1, mielonych 30 minut i spiekanych w czasach do 180 minut wynika najprawdopodobniej z procesów
parowania/kondensacji Si3N4. W tym przypadku atmosfera ochronna zasypki Si3N4/BN musiaáa dawaü wystarczają-
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Rys. 3. Morfologia powierzchni próbek z mieszaniny mielonej przez 30 minut w funkcji czasu spiekania: a) i b) 60 minut, c) i d) 240 minut; SEM.
Fig 3. Surface morphology of specimens originated from the mixture milled for 0.5 h as a function of sintering time: a) and b) 60 minutes,
c) and d) 240 minutes.

ce ciĞnienie cząstkowe SiO(g) lub Si(g), aby nie nastĊpowaáy straty masy próbek.
W celu potwierdzenia celowoĞci prowadzenia spiekania
„z inicjatorem” przeprowadzono obserwacjĊ morfologii powierzchni przeáomów w technice SEM w przypadku próbek
serii 4:1, mielonych przez 30 minut, charakteryzujących siĊ
najwiĊkszym przyrostem gĊstoĞci. Na Rys. 3 przedstawiono porównanie morfologii powierzchni przeáomów próbek
z mieszaniny mielonej przez 30 minut, spiekanych w czasie 60 i 240 minut.
Jak moĪna zauwaĪyü, próbki charakteryzowaáy siĊ nietypową dla Si3N4 mikrostrukturą po spieczeniu. Wszystkie
próbki wykazywaáy siĊ bardzo drobnymi, submikronowymi
ziarnami o izometrycznych ksztaátach. Dla wiĊkszoĞci drobnych ziaren Ğrednica wynosiáa poniĪej 1 m. W próbce spiekanej 60 minut widaü nieco mniej zwartą budowĊ. Natomiast
w próbce spiekanej przez 240 minut mikrostruktura jest bardziej zwarta, jednorodna, oraz co jest bardzo istotne, o porównywalnej wielkoĞci ziaren (dla wiĊkszoĞci poniĪej 1 m).
Nie zaobserwowano wyraĨnego wzrostu wielkoĞci ziaren pomimo czterokrotnego wzrostu czasu wytrzymania. Ziarna po
spiekaniu przez 240 minut mają ksztaát nieco bardziej izometryczny. O skutecznoĞci spiekania mówi najwyĪsza dla
tej próbki wartoĞü gĊstoĞci wynosząca 3,23 g/cm3. Przeprowadzono równieĪ badania twardoĞci HV10 oraz szacowania
odpornoĞci na kruche pĊkanie KIC, na wypolerowanych prób-
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kach. TwardoĞü próbek wahaáa siĊ w granicach 15-17 GPa,
lecz nie zaobserwowano wyraĨnego wpáywu zmian warunków spiekania w omawianym zakresie na twardoĞü materiaáu.

4. Wnioski
Umiarkowana energia mielenia (stosunek mielników do
proszku 4:1) w próbkach mielonych w czasie 30-120 minut
pozwoliáa na uzyskanie ceramiki o bardzo wysokiej gĊstoĞci powyĪej 98 %, praktycznie zerowej porowatoĞci otwartej
i submikronowej strukturze w wyniku spiekania swobodnego w zasypce Si3N4/BN, o specjalnie zaprojektowanej krzywej ogrzewania 1700/1500°C.
WydáuĪanie czasu spiekania w 1500°C dla próbek mielonych z umiarkowaną energią (4:1) prowadzi do poprawy
gĊstoĞci spieków.
Zaproponowana metoda spiekania z tzw. inicjatorem procesu w 1700°C przyniosáa oczekiwany efekt, pozwoliáa na
zachowanie submikronowej struktury materiaáu nawet dla
procesu trwającego 240 minut.
Dla próbek spiekanych w systemie 1700/1500°C zaobserwowano umiarkowaną tendencjĊ wzrostową twardoĞci
(HV10) w funkcji wydáuĪani czasu spiekania 60-240 minut
w temperaturze 1500qC
PrzedáuĪanie czasu mielenia (powyĪej pewnej granicznej
wartoĞci) dla próbek mielonych z wiĊkszym udziaáem miel-
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ników (8:1) nie przyniosáo oczekiwanych efektów w postaci
uzyskania wiĊkszej gĊstoĞci spieków, co wiązaáo siĊ z nadmiernymi stratami masy podczas specjalnej obróbki termicznej 1700/1500°C.
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