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Streszczenie
W pracy opisano metodyk otrzymywania proszków wyjciowych faz wglikowych jak i tworzyw wglika niobu mody kowanych
niskotopliwym wglikiem chromu Cr23C6 w iloci od 1,5 do 30% obj. Uyto dwóch niestechiometrycznych wglików niobu rónicych si
redni wielkoci ziarna. Omówiono wpyw dodatku fazy mody kujcej na temperatur pocztku spiekania otrzymywanych materiaów.
Przedstawiono równie rentgenogra czn analiz zmian strukturalnych i fazowych zachodzcych w pobliu tej temperatury, jak równie
w wyszych temperaturach podczas spiekania. Zilustrowano rozkad pierwiastków na powierzchni spieków uywajc do tego celu metody
spektroskopii z dyspersj energii. Na jednym z badanych ukadów wykonano badania rentgenogra czne wpywu napre cieplnych na
zmiany strukturalne zachodzce podczas ponownego wygrzewania badanych materiaów.
Sowa kluczowe: spiekanie, wgliki, mikrostructura, NbC, reakcje w fazie staej

STRUCTURAL AND PHASE CHANGES IN THE NbC0,95 – Cr23C6 MATERIALS
In the present work, the preparation of powders of ogiginal carbide phases and materials with niobium carbide modi ed by low-melting
chromium carbide Cr23C6 was described. Two kinds of non-stoichiometric niobium carbides with various average grain size were used.
The in uence of the modi er addition on the onset temperature of sintering was discussed. Also the XRD analysis of structural and phase
changes, taking place close to the onset sintering temperature and in the higher temperatures, was showed. The element distribution on
the polished surface of sintered bodies, by using energy dispersion spectroscopy, was illustrated. The XRD measurements of in uence of
thermal stresses on structural changes, taking place during second heating of examined materials, were made on the one of investigated
systems.
Keywords: Sintering, carbides, microstructure- nal, NbC, solid state reaction

Wprowadzenie
Struktur wglików metali przejciowych grup IV – VI
ukadu okresowego, bdcych zwizkami midzywzowymi,
okrela regua Hägga [1]. Wszystkie metale przejciowe
w obrbie tych grup, z wyjtkiem chromu, speniaj t regu
tworzc zwizki wewntrzsieciowe [2]. Wgliki tych metali
krystalizuj w strukturze regularnej bd heksagonalnej [3].
Niespeniajcy tej reguy chrom posiada zbyt may promie
atomowy, aby w oktaedrze tworzonym przez jego atomy
by w stanie pomieci si atom wgla. Dlatego te wgliki
chromu posiadaj odmienne struktury [4]. Takie rónice
strukturalne powoduj, i wzajemna rozpuszczalno wewntrzsieciowych wglików metali przejciowych z wglikami
chromu jest ograniczona [5, 6], co stwarza podstawy do
wytwarzania tworzyw kompozytowych wglik wewntrzsieciowy – wglik chromu. Literatura dotyczca tworzyw kompozytowych z wglików metali przejciowych oraz zjawisk
chemicznych zachodzcych podczas ich otrzymywania
jest uboga, zwaszcza w zakresie tworzyw bazujcych na
wgliku niobu [7, 8].
Celem niniejszej pracy byo okrelenie zmian strukturalnych i fazowych zachodzcych podczas spiekania tworzyw

z ukadu NbC0,95 – Cr23C6. Do wytworzenie materiaów kompozytowych, wykorzystano proszki dwóch wglików niobu
rónice si wielkoci ziarna.

Metodyka badawcza
Wgliki niobu wytworzono metod syntezy z pierwiastków. W przypadku drobnoziarnistego wglika niobu surowcami do syntezy by proszek niobu o uziarnieniu poniej
44 m o czystoci chemicznej 99,8% (Aldrich) oraz ywica
fenolowo-formaldehydowa Nowolak MR (Zakady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA S.A.) stosowana w roli prekursora
wglowego. Do wytworzenia proszku gruboziarnistego
wglika niobu wykorzystano substraty w postaci proszku
metalicznego niobu AMPERIT 160.3 (H.C.Starck nr kat.
01023706) o uziarnieniu poniej 45 μm i czystoci chemicznej 99,9% oraz t sam ywic fenolowo-formaldehydow.
Surowce zestawiono w proporcji wagowej odpowiadajcej
zaoonej stechiometrii NbC0,95. Przygotowane zestawy
homogenizowano w zawiesinie alkoholowej w mynku obrotowym przez 12 godzin przy uyciu mielników widiowych
i osuszono. Osuszone mieszaniny substratów umieszczono
w tyglu gra towym, a nastpnie przeprowadzono syntez
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wygrzewajc proszki w atmosferze argonu w temperaturze
1600°C przez 30 min. Uzyskane zoe wstpnie rozdrobniono
w modzierzu Abbicha. Dalej rozkruszone zoa poddano
procesowi mielenia w mynku obrotowo-wibracyjnym. Proces mielenia prowadzono na mokro w rodowisku alkoholu
izopropylowego z uyciem mielników widiowych. Tabela 1
przedstawia niektóre waciwoci otrzymanych proszków.
Tab. 1. Charakterystyka proszków otrzymanych wglików

Zaoony skad

XRD

Powierzchnia
waciwa
[m2/g]

dBET
[m]

NbC0,95 drobny

NbC

6,7

0,11

NbC0,95 gruby

NbC

3,47

0,23

Cr23C6

Cr23C6 +
3% wag. Cr2O3

3,4

0,1

Rys. 2. Skurcz wzgldny podczas spiekania tworzyw NbC0,95 (drobnoziarnisty) – Cr23C6.

Wyjciowe proszki wglikowe
NbC0,95-drobnoziarnisty oraz NbC0,95gruboziarnisty zestawiono z wglikiem
chromu Cr23C6 w proporcjach wagoCr23C6
Temperatura
NbC
Cr7C3
Materia
[% wag.]
[% wag.]
[ °C]
[% wag.]
wych prowadzcych do otrzymania
materiaów z ukadu NbC0,95 – Cr23C6
Osnowa drobnoziarnistego
1200
89,1(4)
9,7(3)
1,2(1)
wglika niobu zawierajcy
zawierajcych wglik chromu w iloci
1400
80,6(3)
0
19,4(3)
15% obj. (14% wag.) Cr23C6
1,5; 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 oraz 30%
objtociowych. Zestawy homogenizoOsnowa gruboziarnistego
1250
94,3
5,7
0,4
wglika niobu zawierajcy
wano w mynku obrotowym mielnikami
1400
94,3
0
5,3
7,5% obj. (6,9% wag.) Cr23C6
widiowymi w alkoholu izopropylowym
przez 12 godzin. Po
Tab. 3. Zmiany wartoci parametrów sieciowych faz badanych tworzyw w temperaturach bliskich temperaturze osuszeniu mieszaniny
pocztku spiekania
proszków granulowano z dodatkiem ywicy
Temperatura
NbC
Cr7C3
Cr23C6
Materia
fenolowo-formaldehy[°C]
[Å]
[Å]
[Å]
dowej, a z uzyskanych
a=4,5254(6)
granulatów wykonano
1200
a=4,46152(8)
b=7,042(1)
a=10,699290
Osnowa drobnoziarnistego
c=12,172(2)
wglika niobu zawierajcy
pastylki o rednicy 13
15% (14% wag.) obj. Cr23C6
mm prasujc je jedno1400
a=4,45279(7)
–
a=10,7259(5)
osiowo pod cinieniem
a=4,46083(8)
a=4,5202(8)
a=4,529(3)
100 MPa. Pastylki wy1250
(proszek wyjciowy
b=7,019(2)
b=6,973(5)
Osnowa gruboziarnistego
suszono i „utwardzoa= 4,4632(1))
c=12,175(3)
c=12,172(9)
wglika niobu zawierajcy
no” w temperaturze
7,5% obj. (6,9% wag.) Cr23C6
1400
a=4,45400(4)
–
a=10,6947(5)
160°C. Próbki kompozytów NbC0,95 – Cr23C6
spiekano w przepywie
argonu do 1900°C w dylatometrze wysokotemperaturowym
z gra towym elementem grzejnym i elementami pomiarowymi. Szybko przyrostu temperatury wynosia 30°C/min.
Krzywe dylatometryczne ilustrujce postp procesu spiekania kompozytów przedstawione s na Rys. 1 i 2.
Na wygrzanych, w temperaturach bliskich temperaturze
pocztku spiekania, próbkach wybranych skadów kompozytów metod dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego wraz
z analiz Rietvelda wykonano badania fazowe i strukturalne
w celu wyjanienia wpywu dodatku wglika chromu na temperatur pocztku spiekania tworzyw z badanych ukadów.
Skady fazowe poszczególnych proszków oraz materiaów
uzyskanych w temperaturach okrelonych, jako temperatury
bliskie temperaturze pocztku spiekania zebrane s w Tabeli
Rys. 1. Skurcz wzgldny podczas spiekania tworzyw NbC0,95 (gru2. Wyniki analizy parametrów sieciowych przedstawiono
boziarnisty) – Cr23C6
w Tabeli 3.
Tab. 2. Zmiany udziau fazowego faz badanych tworzyw w temperaturach bliskich temperaturze pocztku spiekania
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Metod dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
okrelono skady fazowe spieków obydwu serii uzyskane
w 1900°C, bez wygrzewania w tej temperaturze. Poddajc
analizie Rietvelda uzyskane obrazy dyfrakcyjne okrelono
iloci poszczególnych faz a take ich parametry sieciowe.
Wyniki analizy dla obu badanych ukadów przedstawiono
na Rys. 3÷8. W przypadku ukadu bazujcego na drobnym
wgliku chromu wykonano równie analiz spieków odpranych w temperaturze 930ºC przez 60 min (Rys. 6).

Rys. 3. Udzia wagowy faz w tworzywach otrzymanych w temperaturze 1900°C bazujcych na grubym proszku wglika niobu

Rys. 7. Zmiana wartoci parametru sieciowego wglika niobu
w tworzywach bazujcych na drobnym proszku wglika niobu

Rys. 4. Zmiana wartoci parametru sieciowego wglika niobu
w tworzywach otrzymanych w temperaturze 1900°C bazujcych na
grubym proszku wglika niobu

Rys. 8. Zmiana wartoci parametru sieciowego wglika chromu
w tworzywach bazujcych na drobnym proszku wglika niobu

Rys. 5. Udzia wagowy faz w tworzywach otrzymanych w temperaturze 1900°C bazujcych na drobnym proszku wglika niobu

Na wybranych kompozytach z obydwu badanych ukadów
metod EDS wykonano analiz rozkadu niobu i chromu.
Badaniom poddano wypolerowane powierzchnie spieków,
które nie byy chemicznie trawione ze wzgldu na moliwo usunicia znacznych iloci wglika chromu. Analiz
prowadzono wzdu linii oraz na okrelonym obszarze powierzchni badanych tworzyw. Na Rys. 9 i 10 zobrazowano
analizy rozkadu pierwiastków wykonane przy powikszeniu
5000 razy.

Omówienie wyników

Rys. 6. Udzia wagowy faz w tworzywach otrzymanych w temperaturze 1900°C bazujcych na drobnym proszku wglika niobu po
ponownym wygrzewaniu przez 60 min w temperaturze 930°C

Badania dylatometryczne wykazay, e w przypadku
kompozytów sporzdzonych z gruboziarnistego proszku
wglika niobu ju niewielki dodatek wglika chromu prowadzi do obnienia, nawet o 100°C, temperatury pocztku
spiekania (Rys. 1). W przypadku materiaów otrzymanych
z drobnoziarnistego proszku wglika niobu badania spiekalnoci wykazay, i ju minimalny dodatek wglika chromu
powoduje wzrost temperatury pocztku spiekania (Rys. 2).
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temperaturze pocztku spiekania ujawnia
spadek parametru sieciowego wglika niobu.
W poczeniu ze spadkiem zawartoci wglika
Cr7C3 w materiale kompozytowym obnienie
parametru sieciowego wskazuje na rozpuszczanie wglika chromu w wgliku niobu
i tworzenie roztworu staego (Nb,Cr)C, co jest
moliwe ze wzgldu na nisk wzgldn rónic midzy wielkociami promieni atomowych
chromu i wgla wynoszc 12,6% (promie
atomowy chromu jest mniejszy od promienia
atomowego niobu)
W temperaturach wyszych (1900°C),
w spiekach obu serii, dla maych zawartoci
wglika chromu widoczny jest spadek wartoci
parametru sieciowego wglika niobu (Rys. 4
i 7). Przy wyszych udziaach objtociowych
wprowadzonego Cr23C6 parametr sieciowy
NbC pozostaje na staym poziomie, co wiadczy o wysyceniu chromem jego struktury, za
Rys. 9. Rozkad pierwiastków w tworzywie NbC0,95 (gruby) –15 % obj. Cr23C6
skok parametru sieciowego wglika niobu
w obszarze pomidzy 5 a 10% obj. wglika
chromu mona wiza z przewag dyfuzji
wgla nad dyfuzj chromu do ziaren wglika
niobu. Przy niskich zawartociach wglika
chromu (do 5% obj.) w spiekach przewaa
dyfuzja chromu do ziaren NbC. W przypadku
ukadu z gruboziarnistym wglikiem chromu
np. 15% obj. wprowadzonego chromu Cr23C6
odpowiada 14% wag. tego wglika, a zawarto Cr7C3 w spieku wynosi 8,7% wag. Stosunek C/Cr dla Cr23C6 wynosi 0,26, a 0,43 dla
Cr7C3. Zatem moemy mówi o „ograniczonej”
dyfuzji chromu do struktury wglika niobu
(powstawaniu roztworu staego). Speniajcy
regu Vegarda pocztkowy spadek parametru sieciowego wiadczy o powstawaniu
roztworu staego. Wyniki analizy EDS rozkadu niobu i chromu równie wskazuj na
ograniczon i nisk rozpuszczalno wglika
chromu w strukturze wglika niobu (Rys.
9). W przypadku kompozytu otrzymanego
Rys. 10. Rozkad pierwiastków w tworzywie NbC0,95 (drobny) – 7,5 % obj. Cr23C6
z drobnoziarnistego wglika niobu obserwowany spadek parametru sieciowego NbC
Zatem, z jednej strony dodatek wglika chromu moe dziaa
w tym zakresie skadów mona tumaczy dosycaniem si
jako czynnik przyspieszajcy spiekanie, natomiast z drugiej
struktury Cr23C6 wglem i powstawaniem Cr7C3. Poniej 20%
strony, jako inhibitor tego procesu. W tym drugim przypadku
obj. wglika chromu w spiekach pojawia si faza Cr23C6. Dla
wzrost temperatury pocztku spiekania i wynikajcy z tego
spieczonych tworzyw kompozytowych z ukadu o osnowie z
wzrost temperatury odpowiadajcej zamykaniu si porów
grubego wglika chromu obserwuje si dla udziaów powyej
moe powodowa swobodne odparowanie produktów reak5% obj. wprowadzonego wglika chromu wglik Cr7C3 jako
cji redukcji tlenków, czego konsekwencj moe by z kolei
drug faz poza roztworem staym (Nb,Cr)C (Rys. 3.).
wysza kocowa gsto spieków.
W badanych tworzywach moliwa jest równie dyfuzja
Analiza skadu fazowego wykazaa, e w obu seriach
niobu do wglika chromu. Mog o tym wiadczy zmiany pabadanych spieków w temperaturach poniej 1250°C pojawia
rametru sieciowego wglika chromu w spiekach otrzymanych
si wglik chromu Cr7C3 zamiast wglika Cr23C6 (Tab. 2). Ze
z drobnoziarnistego wglika niobu. Obserwowany wzrost
wzrostem temperatury zawarto tego wglika w kompozyparametru sieciowego Cr23C6 mona wyjani w oparciu
cie maleje a ponownie pojawia si wglik Cr23C6, co moe
o prac Velanikowej [9], jako wynik rozpuszczania si niobu
by zwizane z rozpuszczaniem si wgla pochodzcego
w jego strukturze.
z wglika Cr7C3 w wgliku niobu (Tab. 2).
Ze wzgldu na moliwo wystpowania napre
Analiza strukturalna (Tab. 3) wykonana na wybranych
cieplnych w badanych kompozytach bdcych wynikiem
próbkach materiaów z obu ukadów z temperatur bliskich
gwatownego chodzenia oraz rónic we wspóczynnikach
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rozszerzalnoci cieplnej skadowych faz, w przypadku materiaów otrzymanych z drobnoziarnistego wgliku niobu, przeprowadzono prób relaksacji napre. Wyniki bada skadu
fazowego jak i bada strukturalnych próbek odpranych
w temperaturze 930ºC wykazay istotne zmiany w stosunku
skadu fazowego próbek nie poddanych procesowi odprania. W materiaach kompozytowych zawierajcych wglik
chromu obecne s dwie fazy NbC o tej samej strukturze,
lecz róniej wielkoci parametru sieciowego, a wic rónej
stechiometrii (Rys. 6), podczas gdy w przypadku jednofazowego spieku wglika niobu taka sytuacja nie ma miejsca.
Mona zatem przypuszcza , e powodem pojawienia si
dwóch faz wglika niobu jest jego reakcja chemiczna z wglikiem chromu. Prawdopodobn przyczyn tego zjawiska
jest stan napre cieplnych wystpujcych w obszarach
wokó ziaren wglika niobu, który moe prowadzi do niejednorodnej i ukierunkowanej dyfuzji wgla i chromu midzy
tymi obszarami i wntrzem ziaren, co w konsekwencji moe
prowadzi do powstania dwóch lub wicej faz typu NbC1-x
o rónym stopniu wysycenia struktury wglem jak równie
i rónym stopniu podstawienie niobu przez chrom.
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Wnioski
Dodatek wglika chromu pozwala na sterowanie
temperatur pocztku spiekania kompozytowych tworzyw na
bazie wglika niobu. W przypadku materiaów otrzymanych
z drobnoziarnistego wglika niobu wglik chromu dziaa jako
inhibitor spiekania natomiast w przypadku uycia gruboziarnistego wglika niobu, jako katalizator tego procesu. W temperaturach bliskich temperaturze pocztku spiekania dochodzi
do powstania roztworów staych, co jest konsekwencj dyfuzji
chromu w kierunku ziaren wglika niobu. Wygenerowane
poprzez rónic wspóczynników rozszerzalnoci cieplnej
naprenia wewntrzne prowadz do powstania dwóch
faz wglika niobu o zrónicowanej stechiometrii. Tworzywa
kompozytowe mona otrzyma po wprowadzeniu do ukadu
5% obj. wglika chromu.
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