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Kinetyka spiekania wĊglików diamentopodobnych
AGNIESZKA GUBERNAT
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, KCS, al. Mickiewicza, 30-059 Kraków
e-mail: gubernat@agh.edu.pl

Streszczenie
Spiekanie swobodne wĊglików diamentopodobnych, wĊglika krzemu i wĊglika boru, wymaga stosowania dodatków aktywujących procesy zagĊszczania. W przypadku wĊglika krzemu dodatkami byáy wĊgiel i bor, a w przypadku wĊglika boru tylko wĊgiel. Badania nad kinetyką spiekania przeprowadzono w dylatometrze wysokotemperaturowym w atmosferze ochronnej z postĊpem temperatury równym 15°C/min
oraz w warunkach izotermicznych. AnalizĊ uzyskanych wyników dokonano w oparciu o modele Frenkla i KuczyĔskiego. Uzyskane wyniki
pozwoliáy na peáne scharakteryzowanie procesu spiekania obu wĊglików oraz na okreĞlenie dominujących mechanizmów transportu masy.
Sáowa kluczowe: spiekanie, kinetyka spiekania, wĊgliki diamentopodobne, wĊglik krzemu, wĊglik boru

SINTERING KINETICS OF DIAMOND-LIKE CARBIDES
In this work, sintering kinetics of SiC and B4C was studied. Sintering of these diamond-like carbides requires activation of the densi¿cation process. Small amounts of carbon and boron were used as additives for the activation of silicon carbide sintering. Only carbon
was used for the sintering activation of B4C. Measurements of sintering kinetics 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. The results of investigations allowed full sintering characteristics of the studied
diamond-like carbides to be obtained.
Keywords: Sintering, Sintering kinetics, Diamond-like carbides, Silicon carbide, Boron carbide

1. WstĊp
WĊgliki krzemu i boru,, Į-SiC i B4C, okreĞlane jako wĊgliki diamentopodobne, znalazáy szerokie zastosowanie przemysáowe, dziĊki swoim unikalnym wáaĞciwoĞciom takim jak
wysoka twardoĞü, wysoka odpornoĞü na Ğcieranie i dobra
odpornoĞü chemiczna. Oba wĊgliki są wykorzystywane zarówno w formie proszku jak i litych jednofazowych ksztaátek.
Technologie wytwarzania gĊstych, jednofazowych spieków
SiC i B4C zostaáy opanowane w latach 70. XX wieku. W przypadku wĊglika krzemu, S. Prochazka [1] jako pierwszy wprowadziá do proszku czystego SiC dodatki wĊgla i boru uzyskując, drogą spiekania swobodnego, gĊste, jednofazowe spieki. Wieloletnie badania pozwoliáy ustaliü, Īe rolą wĊgla jest
przeciwdziaáanie nieefektywnym mechanizmom transportu
masy poprzez usuwanie zanieczyszczeĔ tlenkowych i przeciwdziaáanie rozkáadowi termicznemu SiC [2]. Natomiast bor
jest aktywatorem spiekania, za sprawą którego uruchomione zostają efektywne mechanizmy transportu masy. Ponadto ustalono, Īe oba dodatki muszą byü wprowadzone jednoczeĞnie i w odpowiednich iloĞciach. Zbyt duĪy dodatek wĊgla prowadzi do powstania wtrąceĔ gra¿towych, a uzyskany
materiaá przestaje byü jednofazowy [2]. Z kolei zbyt duĪy dodatek boru powoduje niekorzystne zmiany mikrostrukturalne, przez co tworzywo traci na zagĊszczeniu, podobnie jak

przy wprowadzeniu zbyt maáych iloĞci obu dodatków [3]. Odpowiedni dobór iloĞci dodatków jest ĞciĞle związany z charakterystyką proszku czystego wĊglika krzemu m.in. z rozwiniĊciem jego powierzchni czy teĪ z iloĞcią zanieczyszczeĔ tlenkowych i metalicznych. Dodatek wĊgla powinien
byü wprowadzony w iloĞci wiĊkszej niĪ wymagana do redukcji zanieczyszczeĔ tlenkowych wystĊpujących w postaci warstw pasywacyjnych SiO2 na cząstkach proszków SiC.
IloĞü dodatku boru z jednej strony powinna byü wiĊksza od
tej, która moĪe rozpuĞciü siĊ w strukturze SiC ale z drugiej
strony mniejsza od iloĞci uaktywniającej silny rozrost ziaren
powodujący wtórną porowatoĞü [4]. IloĞci obu aktywatorów
dobiera siĊ empiryczne. W przypadku wĊglika boru poszukiwano róĪnych dodatków pozwalających uzyskaü gĊste tworzywa na bazie B4C i pod koniec lat 70. XX wieku ustalono,
Īe dziĊki wprowadzeniu niewielkich iloĞci wĊgla moĪliwe jest
uzyskanie gĊstych, jednofazowych spieków [5-7]. Dodatek
wĊgla, podobnie jak w przypadku proszków wĊglika krzemu, dobiera siĊ empirycznie, a jego podstawową rolą jest
zredukowanie zanieczyszczeĔ tlenkowych [8].
Uzyskane dane dotyczące spiekania wĊglików moĪna zwery¿kowaü za pomocą róĪnych modeli spiekania.
Do najbardziej znanych modelowych podejĞü do procesu
spiekania naleĪą model Frenkla [9] i model KuczyĔskiegoCoble’a [10-12]. Zgodnie z teorią Frenkla w wysokich tem-
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peraturach, podczas spiekania ukáadów záoĪonych z ziaren
krystalicznych, moĪe wystąpiü páyniĊcie podobne do páyniĊcia lepkoĞciowego związane z nieodwracalną deformacją ukáadu ciaáo staáe-gaz. Praca ta rozpatruje zachowanie
ukáadu w skali makroskopowej zgodnie z prawami reologii.
Wg Frenkla wzrost skurczu ukáadu zachodzi liniowo z czasem izotermicznego spiekania zgodnie z równaniem:
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gdzie: K – staáa, 'L/L0 - skurcz wzglĊdny wybranego parametru liniowego próbki, Ȗ - energia swobodnej powierzchni ziaren, K - lepkoĞü pozorna ukáadu, R – promieĔ ziaren,
t – czas spiekania.
Jednak podstawowe znaczenie dla rozwoju teorii spiekania miaáy prace Coble’a [10] rozwijane nastĊpnie przez KuczyĔskiego [11, 12]. KuczyĔski podjąá próbĊ oceny wpáywu
poszczególnych mechanizmów transportu masy na zmiany
morfologii spiekanego ukáadu na uproszczonych ukáadach
modelowych. NastĊpnie sformuáowaá i rozwiązaá fenomenologiczne równania transportu masy dla okreĞlonych ukáadów geometrycznych. PostĊp spiekania, w myĞl teorii KuczyĔskiego, moĪna Ğledziü obserwując zmiany skurczu caáego spiekanego ukáadu. Równanie kinetyczne opisujące tĊ
zaleĪnoĞü jest nastĊpujące:
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gdzie: 'L/L0 – skurcz wzglĊdny wybranego parametru liniowego próbki, R – promieĔ ziaren, B(T) – funkcje zaleĪne od
rodzaju transportu masy i temperatury, m i p – staáe.
Dla kaĪdego z mechanizmów transportu masy w procesie spiekania wymienione wyĪej postaci równaĔ kinetycznych róĪnią siĊ przede wszystkim wartoĞciami wykáadników
potĊgowych m i p (por. Tabela 1).
Tabela 1. WartoĞci wykáadników potĊgowych m i p wystĊpujących
w równaniu (2).
Table 1. Values of m and p exponents in equation (2).

m

p

dyfuzja objĊtoĞciowa

2/5

3

dyfuzja po granicach ziaren

1/3

4

przegrupowanie ziaren

<1

1

Spiekanie bez udziaáu fazy ciekáej

Mechanizm
kontrolujący proces
rozpuszczaniarystalizacji

>1

1

dyfuzja w fazie
ciekáej

1/3

–

rozpuszczanie fazy
staáej w cieczy

1/2

–
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Proszek wĊglika

B4C

ZawartoĞü tlenu [% at.]

2,5

1,86

Zanieczyszczenia metaliczne [% at.]

<0,08

< 0,07

Minimalna iloĞü wĊgla niezbĊdna
do redukcji tlenu [% mas.]

2,2

2,1

Powierzchnia wáaĞciwa [m2·g-1]

26

25

SiC

OdwaĪone iloĞci proszków wraz z dodatkami poddano
homogenizacji na mokro przez 12 h w alkoholu etylowym.
HomogenizacjĊ przeprowadzono w máynku kulowym, kulistymi mielnikami ze spieczonego SiC. NastĊpnie odparowano alkohol, a powstaáy proszek poddano granulacji przecierając go przez sito perlonowe. Z uzyskanych w ten sposób
granulatów uformowano próbki o wysokoĞci 4-5 mm i Ğrednicy ok. 13 mm techniką prasowania jednoosiowego, dwustronnego z wykorzystaniem matrycy cyrkoniowej. Próbki SiC
podzielono na dwie grupy: próbki A-F charakteryzowaáy siĊ
staáą zawartoĞcią boru (0,5 % mas.) i zmienną zawartoĞcią
wĊgla, zaĞ próbki G-J staáą zawartoĞcią wĊgla (4,0 % mas.)
i zmienną zawartoĞcią boru. Dane charakteryzujące próbki
SiC i B4C zebrano w Tabeli 3.

wĊgiel
[% mas.]

Seria
B 4C

wĊgiel
[% mas.]

A

1,0

A

1,0

B

2,0

B

2,0

3,0

C

3,0

4,0

D

4,0

E

6,0

E

5,0

F

8,0

F

6,0

C

Praca miaáa na celu próbĊ okreĞlenia dominujących mechanizmów transportu masy podczas spiekania wĊglika krzemu i wĊglika boru, zgodnie z modelem KuczyĔskiego-Coble’a
oraz uzasadnienie celowoĞci stosowania odpowiednich temperatur spiekania i dodatków zgodnie z modelem Frenkla.
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Tabela 2. WáaĞciwoĞci proszków SiC i B4C.
Table 2. Properties of the pure silicon carbide and boron carbide
powders.

Seria SiC

Spiekanie z udziaáem fazy ciekáej
páyniĊcie lepkoĞciowe

WáaĞciwoĞci czystych proszków wĊglika krzemu UF 25
(H.C. Starck) i wĊglika boru HD 20 (H.C. Starck) przedstawiono w Tabeli 2. Do proszku wĊglika krzemu wprowadzono róĪne dodatki aktywatorów, tj. bor (bor amor¿czny Fluka
nr kat. 15580) i wĊgiel w postaci Īywicy fenolowo-formaldehydowej NOWOLAK MR (Organika-Sarzyna). Natomiast
do proszku wĊglika boru wprowadzono tylko dodatek wĊgla,
równieĪ w postaci Īywicy NOWOLAK MR. Oznaczona zawartoĞü pirolitycznego wĊgla uzyskiwanego z rozkáadu Īywicy wynosi 50 % masy Īywicy.

Tabela 3. IloĞci dodatków w poszczególnych próbkach SiC i B4C.
Table 3. Amounts of the carbon and/or boron additives in the SiC
and B4C samples.

Wykáadniki
potĊgowe

Mechanizm transportu masy

2. Eksperyment

D

bor
[% mas.]

0,5

G

0,2

H

1,0

I

2,0

J

4,0

4,0

ĩywicĊ w próbkach utwardzono termicznie w suszarce
laboratoryjnej w temperaturze 160°C. W pierwszym etapie
badaĔ próbki poddano spiekaniu politermicznemu w warun-
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, ı – naprĊĪenia spiekania,
VK

İ – szybkoĞü wzrostu lepkoĞci pozornej.
Wyniki przedstawiono na wykresach zaleĪnoĞci
('L/L0)-1Ât = f(t) zgodnie z równaniem (3). Na podstawie warˡˡ
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Rys. 1. Wybrane krzywe spiekania proszku wĊglika krzemu z róĪnymi dodatkami wĊgla i boru.
Fig. 1. Selected sintering curves for the silicon carbide powder
containing different amounts of carbon and boron.
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kach bezciĞnieniowych w dylatometrze wysokotemperaturowym. Spiekanie prowadzono do momentu zaniku skurczu,
czyli do momentu pojawienia siĊ na krzywej spiekania charakterystycznego plateau. W przypadku niektórych krzywych
spiekanie prowadzono do chwili, aĪ na krzywej spiekania nie
obserwowano Īadnych, wiĊkszych zmian. Krzywe spiekania
zarejestrowano w zakresie temperatur 700-2200°C przy postĊpie temperatury 15°C/min w przepáywie argonu. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ ustalono temperaturĊ spiekania, TS, i wybrano optymalny skáad aktywatorów. W celu
potwierdzenia wyznaczonych parametrów przeprowadzono pomiary kinetyki spiekania w ujĊciu Frenkla, a nastĊpnie w ujĊciu KuczyĔskiego-Coble’a. Wybrane próbki spiekano izotermicznie w wyznaczonych temperaturach spiekania
i w temperaturach o 50-100°C niĪszych i wyĪszych od temperatury spiekania TS.
Aby opisaü proces zagĊszczania zgodnie z modelem KuczyĔskiego, krzywe zmian skurczu liniowego próbek zarejestrowane w funkcji czasu przeksztaácono do postaci liniowej przez zlogarytmowanie. Pozwoliáo to na wyróĪnienie odcinków prostych o róĪnych wspóáczynnikach kierunkowych
równych co do wartoĞci wykáadnikowi potĊgowemu m. Na
podstawie wartoĞci wykáadnika potĊgowego m moĪna sugerowaü rodzaj mechanizmu transportu masy, który jest odpowiedzialny za proces zagĊszczania.
Modelowy opis spiekania zgodnie z teorią Frenkla przeprowadzono równieĪ w oparciu o pomiary skurczu spiekania
w funkcji czasu, przy czym w tym przypadku pomiary skurczu spiekania prowadzono w kilku staáych temperaturach
zbliĪonych do temperatury spiekania. W modelowym opisie
spiekania wedáug Frenkla zakáada siĊ, Īe jedynym parametrem wpáywającym na mikrostrukturalną mody¿kacjĊ ukáadu
jest lepkoĞü pozorna, podczas gdy energia powierzchniowa
i rozmiar ziaren pozostają bez zmian [13, 14]. UwaĪa siĊ,
Īe podczas procesu zagĊszczania w miarĊ zmniejszania siĊ
skurczu ukáadu obserwowany jest wzrost jego lepkoĞci pozornej. Mody¿kacja równania Frenkla (1) zgodnie z wymienionymi zaáoĪeniami prowadzi do jego nastĊpującej postaci:
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Rys. 2. Krzywe spiekania proszku wĊglika boru z roĪnymi dodatkami wĊgla.
Fig. 2. Sintering curves for the boron carbide powder containing different amounts of carbon.

Tabela 4. GĊstoĞü pozorna, ȡp, oraz gĊstoĞü wzglĊdna, ȡw, spieków wĊglika krzemu i wĊglika boru w zaleĪnoĞci od rodzaju i iloĞci aktywatora.
Table 4. Apparent, ȡp, and relative, ȡw, densities of the SiC and B4C sintered bodies on relation to the type and amount of activator.
Spieki SiC
Próbka

ZawartoĞü dodatku [% mas.]
wĊgiel

bor

Spieki B4C
ȡp [g·cm3]

ȡw
[%]

Próbka

ZawartoĞü dodatku
wĊgla [% mas.]

ȡp [g·cm3]

ȡw
[%]

A

1,0

1,89

59,0

A

1,0

2,21

87,6

B

2,0

3,07

95,6

B

2,0

2,38

94,6

C

3,0

3,17

98,8

C

3,0

2,45

97,3

D

4,0

3,17

98,7

D

4,0

2,48

98,4

E

6,0

3,10

96,7

E

5,0

2,46

97,7

F

8,0

F

6,0

2,43

96,4

G
H
I
J

4,0

0,5%

3,02

94,0

0,2

3,13

97,6

1,0

3,12

97,3

2,0

3,08

96,1

4,0

3,05

95,1
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toĞci wspóáczynnika kierunkowego ȕ i wyrazu wolnego Į uzyskanych prostych wyznaczono staáe Į1, ȕ1 i Ș0, czyli odpowiednio początkową szybkoĞü skurczu ukáadu, graniczny
skurcz w czasie nieskoĔczonym oraz początkową wartoĞü
lepkoĞci pozornej. W celu wyznaczenia początkowej wartoĞci lepkoĞci pozornej zaáoĪono, Īe Ğredni pierwotny rozmiar
ziaren R wynosi 106 m, zaĞ energia powierzchniowa, Ȗ, jest
równa 5 J·m2 co oznacza, Īe naprĊĪenia spiekania wynoszą w przybliĪeniu 50 MPa [15].

w Tabeli 4. Rys. 1 przedstawia przykáadowe krzywe spiekania próbek SiC, a Rys. 2 krzywe spiekania próbek wĊglika
boru. Na Rys. 3 przedstawiono obrazy mikrostruktur spieków SiC, a na Rys. 4 spieków B4C pochodzące z najwyĪszych temperatur.
Dla próbek osiągających najwyĪsze gĊstoĞci przeprowadzono dopasowania modelowe wyników pomiarów kinetyki
spiekania. Dopasowania do modelu Frenkla zobrazowano
na Rys. 5 i 6, zaĞ uzyskane wyniki zebrano w Tabeli 5. Przykáadowe krzywe spiekania przedstawione w ukáadzie logarytmicznym w myĞl teorii KuczyĔskiego zgodnie z równaniem
(2) zilustrowano na kolejnych wykresach, Rys. 7 i Rys. 8.
Z wykresów odczytano wartoĞci wykáadników potĊgowych m
równe wspóáczynnikom kierunkowym prostych), które zgod-

3. Wyniki i dyskusja
GĊstoĞci pozorne oraz wzglĊdne próbek SiC i B4C pochodzących z najwyĪszych temperatur spiekania zebrano

a)

b)

c)

d)

e)
Rys. 3. Mikrofotogra¿e SEM wybranych spieków wĊglika krzemu z róĪnymi dodatkami wĊgla i boru:
a) 1 % C + 0,5 % B, b) 3 % C + 0,5 % B, c) 4 % C + 0,5 % B, d) 8 % C + 0,5 % B, e) 4 % C + 2 % B.
Fig. 3. SEM micrographs of selected SiC sintered bodies with different amounts of carbon and boron: a) 1 % C + 0.5 % B, b) 3 % C + 0.5 %
B, c) 4 % C + 0.5 % B, d) 8 % C + 0.5 % B, e) 4 % C + 2 % B.

746

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 4, (2011)

KINETYKA SPIEKANIA WĉGLIKÓW DIAMENTOPODOBNYCH

a)

b)

c)

d)

e)
Rys. 4. Mikrofotogra¿e powierzchni spieków wĊglika boru zawierających róĪne dodatki wĊgla: a) 1 %, b) 2 %, c) 3 %, d) 4 %, e) 6 %; mikroskopia optyczna.
Fig. 4. Micrographs of surfaces of the B4C sintered bodies with different amounts of carbon: a) 1 %, b) 2 %, c) 3 %, d) 4 %, e) 6 %; optical
microscopy.

Rys. 5. Dopasowanie liniowe modelu Frenkla spiekania proszku
SiC zawierającego 4 % wĊgla i 0,5 % boru do uzyskanych wyników.
Fig. 5. Linear ¿tting of the Frenkel model of sintering of the SiC
powder containing 4 % carbon and 0.5 % boron.

Rys. 6. Dopasowanie liniowe modelu Frenkla spiekania proszku B4C
zawierającego 4 % wĊgla do uzyskanych wyników.
Fig. 6. Linear ¿tting of the Frenkel model of sintering of the B4C
powder containing 4 % carbon.
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Rys. 7. Liniowe dopasowanie modelu KuczyĔskiego spiekania
proszku SiC zawierającego 4 % wĊgla i 0,5 % boru do uzyskanych wyników.
Fig. 7. Linear ¿tting of the KuczyĔski model of sintering of the SiC
powder containing 4 % carbon and 0.5 % boron.

nie z teorią KuczyĔskiego sugerują dominujący mechanizm
transportu masy na poszczególnych etapach spiekania. Na
wykresach podano takĪe równania odpowiednich prostych
oraz wartoĞci wspóáczynnika korelacji R2.
Krzywe spiekania wiĊkszoĞci badanych próbek SiC
(Rys. 1) o róĪnej zawartoĞci wĊgla (próbki C-F) i róĪnej zawartoĞci boru (próbki G-I) charakteryzują siĊ modelowym
przebiegiem. W przypadku omawianych próbek wystĊpuje
wyraĨny koniec spiekania pomiĊdzy 2050-2100°C, zilustrowany na wykresach charakterystycznym plateau na krzywej
spiekania. Wyjątek stanowi próbka A o najmniejszym dodatku wĊgla (1 % mas.). Krzywa spiekania dla próbki A wykazuje szereg zaáamaĔ i nie moĪna na niej zaobserwowaü efektu plateau. Odczytany z krzywych spiekania skurcz liniowy
dla omawianej próbki jest najmniejszy i wynosi okoáo 8 %.
Podobnie dla próbek B i J, gdzie równieĪ wystĊpują odstĊpstwa od teoretycznego przebiegu krzywych spiekania przyjĊto, Īe koniec spiekania wystĊpuje miĊdzy 2050 a 2100°C,
choü nie moĪna na nich zaobserwowaü wyraĨnego plateau.
Obserwacje przebiegu spiekania znajdują swoje odbicie w pomiarach gĊstoĞci (por. Tabela 4). NajwiĊkszą porowatoĞü (ok. 30 %) wykazuje próbka A o najmniejszym
dodatku wĊgla. GĊstoĞci próbek o modelowym przebiegu
krzywych spiekania (próbki C-I) zawierają siĊ w granicach

Rys. 8. Liniowe dopasowanie modelu KuczyĔskiego spiekania proszku B4C zawierającego 4 % wĊgla do uzyskanych wyników.
Fig. 8. Linear ¿tting of the KuczyĔski model of sintering of the B4C
powder containing 4 % carbon.

3,08-3,17 g·cm3, czyli w granicach 96-99 % gĊstoĞci teoretycznej wĊglika krzemu. SpoĞród w/w próbek najwyĪszą
gĊstoĞü wzglĊdną (ok. 99 %) wykazują próbki C i D, do których wprowadzono odpowiednio 3 i 4 % mas. wĊgla oraz staáy dodatek boru wynoszący 0,5 % mas. GĊstoĞci wzglĊdne
próbek B i J, dla których istnieją trudnoĞci w okreĞleniu koĔca spiekania są bliskie 95 %.
Obserwowana w przypadku próbek SiC mikrostruktura,
Rys. 3, pozostaje w zgodzie z pomiarami gĊstoĞci i zarejestrowanymi krzywymi spiekania. Próbka A (Rys. 3a) o najniĪszej
gĊstoĞci jest bardzo porowata i záoĪona z silnie wydáuĪonych
ziaren. Z kolei najbardziej jednorodną mikrostrukturĊ uzyskano w przypadku próbki D (Rys. 3c); ziarna są w wiĊkszoĞci
izometryczne bez cech znacznego jednokierunkowego rozrostu. Próbka C (Rys. 3b), mimo wysokiej wartoĞci gĊstoĞci
wzglĊdnej, zbudowana jest z ziaren wykazujących znaczny
jednokierunkowy rozrost. W próbkach E i F o wiĊkszej niĪ 4 %
iloĞci dodatku wĊgla zidenty¿kowano liczne wytrącenia innych
faz niĪ wĊglik krzemu (Rys. 9). Zgodnie z przeprowadzonymi
analizami XRD (Rys. 11) i EDS (Rys. 9) moĪna stwierdziü, Īe
owe wytrącenia to gra¿t. Stwierdzono zatem, Īe próbki aktywowane dodatkiem wĊgla wiĊkszym od 4 % mas. są dwufazowe, dlatego obserwowana dla próbek E i F niĪsza gĊstoĞü
moĪe byü równieĪ wynikiem obecnoĞci w mikrostrukturze fazy
gra¿towej o niĪszej gĊstoĞci (ok. 2,0 g·cm3) niĪ wĊglik krze-

Tabela 5. Dane uzyskane z pomiarów kinetyki spiekania w ujĊciu Frenkla.
Table 5. Data from the sintering kinetics measurements for the Frenkel model.

2000

2100

2200

2050

2100

2150

Į

62,86

52,85

40,05

95,09

43,28

41,91

ȕ

8,35

5,56

5,96

6,78

6,27

5,25

0,016

0,019

0,025

0,011

0,023

0,024

SzybkoĞü początkowa skurczu – Į

1

Skurcz w czasie nieskoĔczonym – ȕ

1

Początkowa wartoĞü lepkoĞci pozornej – Ș0 [Pa·s]
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B4C + 4 % C

SiC + 4 % C + 0,5 % B

Temperatury spiekania izotermicznego [°C]

0,12

0,18

0,17

0,15

0,16

0,19

3,14Â108

2,64Â108

2,00Â108

4,75Â108

2,16Â108

2,10Â108
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a)

a)

b)
Rys. 9. Obraz SEM (a) oraz liniowa analiza EDS (b) spieku SiC zawierającego 6 % wĊgla i 0,5 % boru.
Fig. 9. SEM image (a) and linear EDS analysis (b) of SiC containing
6 % carbon and 0.5 % boron.
b)

mu, a nie musi byü związana z porowatoĞcią próbek. Zaletą
obecnoĞci wtrąceĔ gra¿tu jest ograniczanie rozrostu ziaren
fazy wĊglikowej, co uwidacznia Rys. 3. Z kolei w próbkach B,
H, I oraz J moĪna zaobserwowaü silny jednokierunkowy rozrost ziaren. MoĪna zaáoĪyü, Īe w próbce B zjawisko to związane jest ze zbyt maáym dodatkiem wĊgla (2 % mas.). Natomiast w próbkach H, I i J znaczne iloĞci powstającej fazy ciekáej B-Si-C [2, 13], związane ze zbyt duĪym dodatkiem boru
(1-4 % mas.) powodują, Īe ów rozrost ziaren zaczyna domi-

a)

Rys. 10. Wyniki analizy XRD spieków SiC z dodatkiem wĊgla wiĊkszym od 4 % mas: a) próbka E, próbka F.
Fig. 10. XRD analysis of the SiC sintered bodies with addition of
carbon greater than 4 wt%: a) sample E, b) sample F.

nowaü nad zagĊszczaniem ukáadu, co widaü równieĪ w wartoĞciach gĊstoĞci (por. Tabela 4). Silny jednokierunkowy rozrost ziaren pozbawia spiekany ukáad krzywizn, które są siáami napĊdowymi spiekania.

b)

Rys. 11. Obraz SEM powierzchni spieku B4C zawierającego 3 % wĊgla C (a) z widocznymi wtrąceniami wĊgla oraz b) analiza EDS w punkcie 2.
Fig. 11. SEM image of B4C containing 3 % carbon (a) with revealed graphite inclusions, and b) EDS analysis in the point 2.
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Krzywe spiekania próbek wĊglika boru, do których wprowadzono wiĊkszy od 2 % mas. dodatek wĊgla wykazują teoretyczny przebieg z wyraĨnym dla koĔca spiekania plateau
(Rys. 2). Spiekanie dla omawianych próbek koĔczy siĊ pomiĊdzy 2100 a 2150°C. NajwiĊksza wartoĞü skurczu liniowego, ok. 22 %, zostaáa odnotowana dla próbek C i D, odpowiednio zawierających 3 i 4 % mas. wĊgla. Im wiĊkszy
dodatek wĊgla tym skurcz liniowy próbek jest mniejszy i dla
próbek zawierających 5 oraz 6 % mas. wĊgla wynosi odpowiednio 20 i 18 %. OdstĊpstwo od modelowego przebiegu
spiekania jest obserwowane dla próbek A i B aktywowanych
dodatkiem wĊgla w iloĞci 1 i 2 % mas. Mimo wysokich temperatur spiekania, 2200°C, nie moĪna dla nich zaobserwowaü
efektu plateau. Próbki nie posiadają wysokiego stopnia spieczenia (odpowiednio 84 % gĊstoĞci teoretycznej w próbce A
i 94 % w B) chociaĪ odnotowany w ich przypadku skurcz liniowy wynosi od 22 do 24 %. Znaczny skurcz liniowy moĪna
wytáumaczyü odksztaáceniem próbek w wysokich temperaturach pod wpáywem nacisku prĊcika dylatometru. Stosunkowo
niski stopieĔ spieczenia obu próbek zostaá potwierdzony obserwacjami mikrostruktury; na obrazach SEM, Rys. 4a i 4b,
widoczna jest znaczna porowatoĞü. Pozostaáe próbki osiągają wysoki stopieĔ spieczenia, od 97 do 99 %. NajwyĪszą
gĊstoĞü posiada próbka D (por. Rys. 4d), do której wprowadzono 4 % mas. wĊgla. Mikrostruktura tej próbki jest charakterystyczna dla gĊstego materiaáu. Wprowadzenie zbyt
duĪego dodatku wĊgla skutkuje, podobnie jak w przypadku
wĊglika krzemu, pojawieniem siĊ wtrąceĔ wĊgla. Z tą róĪnicą, Īe w spiekach B4C ziarna wĊgla lokują siĊ początkowo wewnątrz ziaren wĊglika boru (Rys. 11), a dopiero przy
znacznym dodatku wĊgla, wiĊkszym od 6 % mas., na granicach miĊdzyziarnowych, natomiast w przypadku SiC wtrącenia zawsze umiejscowione są na granicach miĊdzyziarnowych (Rys. 9). IloĞü ziaren wĊgla znacznie wzrasta po
przekroczeniu 4 % mas. jego dodatku. RównieĪ w tym przypadku moĪna stwierdziü, Īe spieki B4C z dodatkiem wĊgla
wiĊkszym od 4 % mas. to materiaáy dwufazowe.
Z przedstawionego etapu badaĔ wynika, Īe:
– moĪliwoĞü uzyskania gĊstych, jednofazowych spieków
istnieje wówczas, gdy do badanych proszków wĊglików
zostaną wprowadzone, w przypadku wĊglika krzemu,
bor i wĊgiel w iloĞci odpowiednio 0,5 % i 4 %, natomiast
w przypadku wĊglika boru - wĊgiel w iloĞci 3-4 %;
– wyznaczone temperatury spiekania skáadów uznanych
za optymalne wynoszą odpowiednio 2100°C dla SiC oraz
2150°C w przypadku B4C;
– w obu przypadkach wyznaczona iloĞü wĊgla przekracza iloĞü niezbĊdną do redukcji warstw tlenkowych SiO2
i B2O3 (por. Tabela 3). Nadmiarowy wĊgiel moĪe wchodziü we wtórne reakcje podczas rozkáadu termicznego
SiC w temperaturach wyĪszych niĪ 1700°C. W przypadku B4C, który jest związkiem niestechiometrycznym dodatek wĊgla moĪe wbudowywaü siĊ w strukturĊ związku.
Kolejnym etapem badaĔ byáy pomiary kinetyki spiekania w ujĊciu Frenkla i KuczyĔskiego. Modelowy opis spiekania w ujĊciu Frenkla miaá na celu potwierdzenie temperatury
spiekania. W obydwu przypadkach, próbki o skáadach uznanych za optymalne spiekano izotermicznie w wyznaczonej
temperaturze spiekania i w temperaturach bliskich temperaturze spiekania. Wyniki odpowiednich dopasowaĔ w ukáa-
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dzie ('L/L0)1Ât = f(t) przedstawiono na Rys. 5 i Rys. 6. Z poszczególnych wykresów odczytano wartoĞci wspóáczynnika
kierunkowego, ȕ, i wyrazu wolnego, Į, dziĊki którym okreĞlono wartoĞci skurczu w czasie nieskoĔczonym, ȕ1, początkową szybkoĞü skurczu, Į1 i początkową wartoĞü lepkoĞci
pozornej, Ș0. Uzyskane wyniki zebrane zostaáy w Tabeli 5.
Z analizy wyników dla wĊglika krzemu wynika, Īe moĪna
odrzuciü temperaturĊ 2000°C, dla której odnotowano najniĪsze wartoĞci skurczu w czasie nieskoĔczonym i początkowej szybkoĞci skurczu oraz najwiĊkszą wartoĞü początkowej
lepkoĞci pozornej. Najmniejszą wartoĞü początkowej lepkoĞci pozornej odnotowano dla temperatury 2200°C, dla której równieĪ najwiĊksza jest początkowa szybkoĞü skurczu,
ale wartoĞü skurczu w czasie nieskoĔczonym jest niewiele
wiĊksza od wartoĞci uzyskanej w temperatury 2000°C. Wyniki te wskazują, Īe w przypadku zbyt wysokiej temperatury spiekania na dynamiczny proces zagĊszczania nakáada
siĊ silny rozrost ziaren, co moĪe spowodowaü niecaákowitą
eliminacjĊ porowatoĞci. Optymalną temperaturą spiekania
proszku SiC z dodatkiem 4 % mas. wĊgla i 0,5 % mas. boru
wydaje siĊ byü 2100°C. W tej temperaturze zarówno wartoĞü początkowej lepkoĞci pozornej jak i początkowa szybkoĞü skurczu są wprawdzie mniejsze od wartoĞci wyznaczonych dla temperatury 2200°C, ale skurcz w czasie nieskoĔczonym jest duĪo wiĊkszy - najwiĊkszy z trzech badanych temperatur.
Inaczej przedstawiają siĊ wyniki pomiarów dla wĊglika
boru. W tym przypadku moĪna stwierdziü, Īe optymalną temperaturą spiekania jest 2150°C. W tej temperaturze wartoĞü
początkowej lepkoĞci pozornej jest najmniejsza, natomiast
wartoĞci początkowej szybkoĞci skurczu i skurczu w czasie nieskoĔczonym są najwiĊksze. W temperaturze 2050°C
wartoĞü początkowej lepkoĞci pozornej jest najwiĊksza, natomiast w temperaturze 2100°C wartoĞü skurczu w czasie
nieskoĔczonym jest niewiele wiĊksza od wartoĞci dla temperatury 2050°C.
Zadaniem modelowego opisu spiekania w ujĊciu KuczyĔskiego byáo okreĞlenie dominujących mechanizmów transportu masy na poszczególnych etapach spiekania obu wĊglików. Zgodnie z równaniem (2) wyniki pomiarów przedstawiono w postaci zaleĪnoĞci skurczu spiekania od czasu. ZaleĪnoĞü tĊ przedstawiono w ukáadzie logarytmicznym
i wyznaczono wartoĞü wspóáczynnika kierunkowego uzyskanych prostych (Rys. 7 i 8), inaczej mówiąc wartoĞü wykáadnika potĊgowego m w równaniu (2). Przedstawienie krzywych spiekania w ukáadzie logarytmicznym daáo podstawy
do wyróĪnienia dwóch etapów spiekania w obu badanych
przypadkach. Pierwszy etap charakteryzuje siĊ bardzo intensywnym przebiegiem zagĊszczania, zarówno w przypadku wĊglika krzemu jak i wĊglika boru. WartoĞü wykáadnika
potĊgowego wiĊksza od jednoĞci sugeruje, Īe w pierwszym
etapie spiekania dominuje przegrupowanie ziaren w obecnoĞci fazy ciekáej. Faza ciekáa wspomagająca proces spiekania moĪe istnieü zarówno podczas spiekania SiC [3, 16],
jak i B4C [17]. W przypadku SiC istnieje duĪe prawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ stopu Si-B-C, natomiast w przypadku B4C moĪe pojawiü siĊ ciekáa eutektyka B4C-C [18]. Pierwszy etap spiekania w obu przypadkach trwa bardzo krótko
ok. 15 sek. Oszacowana po pierwszym etapie spiekania gĊstoĞü wzglĊdna jest wysoka; w obu przypadkach wynosi ok.
90%. Z punktu widzenia teorii spiekania niemoĪliwe jest uzy-
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skanie tak wysokiego stopnia zagĊszczenia na skutek przegrupowania ziaren nawet w obecnoĞci fazy ciekáej. Sugeruje siĊ zatem, Īe wraz z przegrupowaniem ziaren wystĊpują dyfuzyjne mechanizmy transportu masy prowadzące do
akomodacji ksztaátów ziaren [19, 20]. Drugie etapy spiekania obu wĊglików trwają niewiele ponad 20 sek. W omawianych stadiach spiekania przebieg zagĊszczania nie jest tak
intensywny jak w stadiach początkowych, o czym Ğwiadczy wartoĞü wykáadnika potĊgowego m bliska 0,2. WartoĞü
ta nie przystaje do Īadnych wartoĞci teoretycznych. MoĪna
jedynie przypuszczaü, Īe obok dyfuzyjnych mechanizmów
transportu masy wystĊpuje równieĪ rozrost ziaren. Warto jeszcze zwróciü uwagĊ na caákowity czas spiekania izotermicznego, który w przypadku obu wĊglików wynosi okoáo póá minuty. Po tak krótkim czasie uzyskiwany jest wysoki
stopieĔ spieczenia. Wyznaczona metodą Archimedesa gĊstoĞü pozorna, a na jej podstawie gĊstoĞü wzglĊdna tworzyw, w których dominuje silne kowalencyjne wiązanie, wynosi 96 % dla obu wĊglików.

4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna stwierdziü, Īe oba wĊgliki diamentopodobne wymagają aktywacji procesu spiekania. W przypadku badanego proszku wĊglika krzemu ustalono, Īe naleĪy dodaü 0,5 % mas. boru
i 4 % mas. wĊgla, natomiast w przypadku proszku wĊglika
boru konieczne jest wprowadzenie od 3 do 4 % mas. wĊgla.
IloĞü dodatków jest zaleĪna od uĪytego do badaĔ proszku
wĊglika. Podczas badaĔ wyznaczono temperatury spiekania skáadów, które uznano za optymalne. Dla wĊglika krzemu jest to 2100°C, a dla wĊglika boru 2150°C. ZasadnoĞü
wyznaczonych temperatur potwierdzono stosując modelowy
opis spiekania w ujĊciu Frenkla. Dopeánieniem opisu spiekania optymalnych skáadów byáy pomiary kinetyki w ujĊciu
KuczyĔskiego, na podstawie których podjĊto próbĊ okreĞlenia dominujących mechanizmów transportu masy. MoĪna przypuszczaü, Īe w obu badanych przypadkach, podstawowym mechanizmem transportu masy jest przegrupowanie ziaren zachodzące w obecnoĞci fazy ciekáej poáączone z akomodacją ksztaátów ziaren. Warto zwróciü uwagĊ na
fakt, Īe oba diamentopodobne wĊgliki podlegają prawie peánemu zagĊszczeniu (96 % wartoĞci teoretycznej) w czasie
nie dáuĪszym niĪ 30 sek.

PodziĊkowania
Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr
N 507 418936 ¿nansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa WyĪszego.
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