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Streszczenie
Kompozyty z osnow wglika krzemu zawierajce wytrcenia gratowe s przykadem materiaów, w których istnieje zrónicowanie
wasnoci mechanicznych i cieplnych budujcych je faz. Rónice takie generuj naprenia cieplne. Obecno napronych obszarów
w osnowie oraz ziarnach fazy wtrconej wpywa na wasnoci mechaniczne tworzywa takie jak twardo, wytrzymao na zginanie czy
odporno na kruche pkanie.
W pracy posuono si materiaami otrzymanymi na drodze prasowania na gorco. Skadnikami wykorzystanymi przy preparatyce
kompozytów by wglik krzemu, do którego dodano ywic fenolowo – formaldehydow stanowic ródo wgla. Dodatkowo, jako aktywatora spiekania obok wgla dodano bor amorczny w iloci 0,5% wagowych. W ten sposób uzyskano kompozyty SiC-C zawierajce od
3 do 8% wagowych fazy wglowej.
Dla otrzymanych materiaów wyznaczono podstawowe waciwoci mechaniczne, tj. E, G, , twardo i wytrzymao na zginanie.
Zbadano równie odporno na kruche pkanie.
Sowa kluczowe: kompozyty, wtrcenia, pkanie, SiC, wgiel

SILICON CARBIDE SINTERED WITH VARIOUS CARBON ADDITIONS
The silicon carbide matrix composites containing inclusions of graphite, are the example of materials, that have the diversication in
mechanical and thermal properties of constituent phases. Such differences generate thermal stresses. The existence of stressed areas
in the matrix and in the grains of included phase has an in uence on mechanical properties of the material, such as: hardness, bending
strength or fracture toughness.
The materials, made on the way of hot pressing, were used in the present work. The following components were used for preparation
of composites was silicon carbide, to which phenol-formaldehyde resin was added as carbon source. Additionally, amorphous boron was
introduced as the sintering activator. In that way, the composites SiC-C, containing from 3 to 8 wt % of carbon phase, were obtained.
For manufactured materials, the fundamental mechanical properties i.e. E, G, , hardness and bending strength were measured. The
fracture toughness was also examined.
Keywords: Composites, inclusions, fracture, SiC carbon

Wprowadzenie
Tworzywa na bazie wglika krzemu nale do grupy
materiaów, w których dominuje wizanie kowalencyjne.
Taka budowa powoduje, e cechuj si one bardzo wysok
twardoci, odpornoci na wysokotemperaturowe pezanie
czy ma reaktywnoci. Jednake w zastosowaniach konstrukcyjnych istotna jest równie wytrzymao i odporno
na kruche pkanie. Jednofazowe polikrysztay SiC ustpuj
pod tym wzgldem innym ceramicznym materiaom konstrukcyjnym. Polepszenie tych waciwoci jest moliwe poprzez
modykacj skadu i uzyskanie kompozytów o osnowie
wglikowej.
W pracy otrzymano materiay z SiC, które róniy si
dodatkiem wgla. Wgiel naley do substancji aktywujcych
proces spiekania [1, 2], pozwalajcych otrzyma gste
spieki. Najwiksz gsto uzyskuj tworzywa wglikowe
z dodatkiem od 3 do 4% wagowych wgla [3]. Wikszy udzia
powoduje powstawanie wydziele fazy wglowej w postaci
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drobnych ziaren [4] i powyej 4% wagowych wgla mona
mówi ju o kompozytach SiC-C.

Cz eksperymentalna
Do otrzymania badanych tworzyw wglikowych posuono si komercyjnym proszkiem wglika krzemu (Starck,
UF-15), do którego dodano w ywic fenolowo – formaldehydow („Nowolak”, Sarzyna). Po pirolizie stanowia ona
ródo wgla w iloci 50% wagowych wprowadzanej ywicy.
Skady zestawiono tak, aby uzyska udzia wagowy wgla
od 3% do 8%. Dodatkowo, jako aktywatora spiekania obok
wgla dodano bor amorczny (Fluka, nr. kat.: 15580) w iloci
0,5% wagowych. Proces spiekania realizowano w prasie
wysokotemperaturowej w temperaturze 2150°C pod cinieniem 25 MPa w atmosferze ochronnej argonu. Zestawienie
substratów zawiera Tabela 1.

W

Tab. 1. Iloci uytych substratów do otrzymania serii materiaów

GLIK KRZEMU SPIEKANY Z RÓ NYMI DODATKAMI W GLA...

Wyniki pomiarów

Zakadany dodatek wgla [% wag.]

3

4

5

6

7

8

Proszek wglika krzemu [g]

96,5

95,5

94,5

93,5

92,5

91,5

Wybrane charakterystki badanych spieków zawiera Tabela 2. Przykadowe mikroBor [g]
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spieków ukazuj efekt zmniejszania si
Nastpnie uzyskane spieki poddano czynnociom majwielkoci ziaren SiC oraz ograniczanie
cy na celu przygotowanie ich dalszych bada . Obejmoway
ich jednokierunkowego rozrostu wraz z iloci wprowadzoone wycinanie i polerowanie próbek.
nego wgla. Dodatkowo w spiekach zawierajcych ponad
4% dodatek wgla pojawiy si wytrcenia fazy wglowej
zidentykowane dziki analizie EDS wykonanej przy pomocy
Wyniki pomiarów
Nova NanoSEM 200.
Zmianie uleg równie charakter pkania. Przy niewielkich
Dla otrzymanych spieków wyznaczono gsto metod
ilociach dodanego wgla wystpio typowe dla spieków SiC
waenia hydrostatycznego, twardo Vickersa oraz KIC na
pkanie wskro-ziarnowe a powyej 5% wag. C zaczo
podstawie dugoci spka rozchodzcych si od naroy
dominowa pkanie midzy-ziarnowe.
odcisku wykonanego wgbnikiem Vickersa. Metod ultraW badanych spiekach zaobserwowano równie wystpod wikow zmierzono równie stae sprystoci.
wanie mechanizmów wpywajcych korzystnie na odporno
na kruche pkanie (Rys. 2).
Analiz mikrostruktury otrzymanych spieków wykonano
przy pomocy mikroskopu Nikon Epiphot 300 na trawionych
zgadach.
Tab. 2. Zestawienie wyników pomiarów wykonanych dla badanych kompozytów
Zakadany dodatek wgla
[% wag.]

3

4

5

6

7

8

Gsto [g/cm3]

3,185 ± 0,002

3,161 ± 0,002

3,141 ± 0,003

3,128 ± 0,004

3,077 ± 0,003

3,036 ± 0,004

Twardo [GPa]

24 ± 2

23 ± 2

22 ± 2

21 ± 2

20 ± 2

19 ± 2

KIC [MPa·m0,5]

3,6 ± 0,3

3,5 ± 0,2

3,8 ± 0,2

3,6 ± 0,4

4,1 ± 0,4

3,4 ± 0,3

E [GPa]

436 ± 3

412 ± 6

375 ± 4

340 ± 14

317 ± 9

280 ± 5

G [GPa]

189 ± 1

178 ± 2

163 ± 0,1

146 ± 3

137 ± 2

121 ± 1



0,16 ± 0,01

0,16 ± 0,01

0,15 ± 0,01

0,16 ± 0,02

0,16 ± 0,01

0,16 ± 0,01

a)

b)
Rys. 1. Mikrostruktura trawionych spieków z widocznymi pkniciami
zainicjowanymi wgbnikiem Vickersa: a) spiek z 4% C, b)spiek
z 8% C

a)

b)
Rys. 2. Przykadowe mechanizmy powodujce umocnienie, które zaobserwowano w badanych spiekach: a) mostkowanie, b) odchylanie
drogi propagacji szczeliny w pobliu ziaren fazy gratowej
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Dyskusja
Otrzymane w pracy materiay na bazie wglika krzemu
wykazyway tendencj do obniania gsto wraz ze wzrostem dodatku wgla. Spadek gstoci by jednak wikszy
ni mona byo oczekiwa na podstawie reguy mieszanin.
Odstpstwa pogbiay si przy wzrocie udziau wtrce
gratowych. Najwysz gsto wzgldn, powyej 99%,
uzyskay spieki zawierajce najmniejszy dodatek wgla (3,
4% wag.), najnisz za kompozyt przy 8% dodatku C - 97%.
Podczas obserwacji mikrostruktury, stwierdzono dla tych
materiaów obecno niejednorodnoci, które mogy pochodzi z niedostatecznego ujednorodnienia masy czy bdów
podczas suszenia i granulacji. Dua ilo ywicy bdcej
ródem wgla dodana do proszku SiC znacznie zwikszaa
lepko masy, co utrudniao przygotowanie granulatu.
Dodatek fazy niskomoduowej powodowa równie
obnianie wartoci staych sprystoci (E, G). Najwiksze wartoci moduu Younga wystpoway dla materiau
jednofazowego posiadajcego 3% dodatek wgla (436
[GPa]) natomiast najmniejsze dla kompozytu ziarnistego
zawierajcego 8 % wagowych wgla (280 [GPa]). Podobn
zalenoci mona zaobserwowa dla moduu sprystoci
poprzecznej G, którego wartoci równie malay wraz ze
wzrostem udziau fazy wglowej w materiale.
Odporno na kruche pkanie wyraona jako K IC,
w jednofazowym spieku SiC zawierajcym 3% dodatek
wgla wynosia 3,6 [MPa·m0,5]. Zwikszanie dodatku wgla
do 6% nieznacznie tylko wpywao na warto KIC. Wyra ny
wzrost odpornoci na kruche pkanie zanotowano dopiero
dla kompozytu zawierajcego 7% dodatek wgla. Materia
ten uzyska najwysz warto KIC 4,1 [MPa·m0,5]. Dalsze
zwikszanie iloci wgla obniao KIC.
Zaobserwowany wzrost odpornoci na kruche pkanie
naley wiza ze zmian charakteru pkania z wskroziarnowego na midzy-ziarnowy. Powoduje to wyduenie
drogi pkania, a co za tym idzie wzrost efektywnej energii
pkania.
W badanych materiaach zaobserwowano równie inne
mechanizmy powodujce umocnienie: rozwidlanie drogi
pkania czy mostkowanie. Wpyw wtrce gratowych na
odporno na kruche pkanie zaznacza si równie po-
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przez wywoanie w pobliu ziaren pola napre cieplnych.
Naprenia te powstaj podczas chodzenia materiau od
temperatury spiekania do temperatury pokojowej z uwagi
na zrónicowanie wspóczynników rozszerzalnoci cieplnej
faz skadowych jak i rónic we waciwociach sprystych.
Analiza dróg pkania wykonana na mikrostrukturach zawierajcych zainicjowane pknicia, wykazaa obecno
charakterystycznych zakrzywie propagujcych szczelin
w pobliu ziaren fazy gratowej [5]. Zjawisko to wydua
drog pkania i poprzez efekt zaciskania szczelin w polu
napre ciskajcych dodatkowo umacnia materia.

Wnioski
Dodatek wgla w postaci subtelnie zdyspergowanych
wtrce utrudnia zagszczanie kompozytowych materiaów
SiC-C. Wpywa na obnienia wartoci staych sprystoci E
i G, jednak przy optymalnym poziomie (7% mas.) wtrcenia
wgla powoduj istotny ok. 15% wzrost odpornoci na kruche
pkanie. Odpowiedzialne s za ten efekt pojawienie si pkania midzyziarnowego, dodatkowe mechanizmy umocnienia
oraz korzystny stan resztkowych napre cieplnych.
Praca nansowana w ramach umowy MNiSW N N507
451034.
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