MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 65, 1, (2013), 31-39

www.ptcer.pl/mccm

Badania nad spiekaniem bezciĞnieniowym
wĊglika niobu i wĊglika tantalu – Cz. I. Spiekanie
politermiczne
AGNIESZKA GUBERNAT
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, KCiMO, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
*e-mail: gubernat@agh.edu.pl

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ poĞwiĊconych otrzymywaniu jednofazowych polikrysztaáów wĊglików niobu i tantalu. Stwierdzono,
Īe moĪliwym jest uzyskanie w procesie spiekania bezciĞnieniowego polikrysztaáów w wysokim stopniu zagĊszczenia w temperaturach nie
przekraczających 2000 oC, a wiĊc w temperaturach relatywnie niskich jak na związki o najwyĪszych temperaturach topnienia. Wykazano, Īe
wĊgliki niobu i tantalu są związkami podatnymi na spiekanie o ile zostanie zachowana czystoĞü chemiczna i wáaĞciwe uziarnienie proszków.
Sáowa kluczowe: spiekanie, tworzywa jednofazowe, wĊgliki metalopodobne, NbC, TaC

PRESSURELESS SINTERING OF NIOBIUM CARBIDE AND TANTALUM CARBIDE –
PART I. POLYTHERMAL SINTERING
This work presents the results of studies on the preparation of single-phase polycrystalline tantalum carbide and niobium carbide materials. It has been found that it is possible to obtain polycrystals with high density in the process of presureless sintering at the temperatures
up to 2000 °C, that are relatively low as for the compounds with one of the highest melting points reaching ~4000 °C. Carbon was only
used as a sintering additive. Its main role is to reduce the oxide contamination. It has been shown that the determination of the amount of
carbon required to reduce the oxide contamination is only possible by using the experimental method.
Keywords: Sintering, Single-phase polycrystals, metal-like carbides, NbC, TaC

1. WstĊp
WĊgliki metali grup 4-6 ukáadu okresowego pierwiastków
chemicznych, okreĞlane jako metalopodobne lub wewnątrzsieciowe [1-4], posiadają szereg cennych wáaĞciwoĞci.
Wykazują bardzo wysokie temperatury topnienia, wysoką
twardoĞü, dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. Pomimo atrakcyjnych wáaĞciwoĞci [2-5] nie są one wytwarzane
w postaci materiaáów jednofazowych. Na przeszkodzie szerszego ich wykorzystania leĪą przyczyny natury preparatywnej, a przede wszystkim trudnoĞci związane z uzyskaniem
wysokiego stopnia zagĊszczenia spiekanych materiaáów.
Najszerzej stosowaną techniką, pozwalającą uzyskaü gĊste
spieki wĊglików metalopodobnych, jest spiekanie z dodatkami metalicznymi (Ni, Fe, Mn i Co) [6-8], jednak obecnoĞü
fazy metalicznej obniĪa znacznie odpornoĞü termiczną
uzyskiwanych materiaáów. W badaniach nad uzyskaniem
jednofazowych tworzyw podejmowano próby zagĊszczania z wykorzystaniem technik spiekania wspomaganego
ciĞnieniowo, wprowadzając wĊglikowe dodatki aktywujące
spiekanie takie jak CryCz; HfC; NbC; ZrC i B4C [9-11], lub
spiekania w bardzo wysokich temperaturach (2500-3000 °C)
[8] i przy uĪyciu bardzo wysokich ciĞnieĔ (do 4,5 GPa) [12],
jednak uzyskiwane stopnie zagĊszczenia nie byáy zadowa-

lające. Badania nad spiekaniem wspomaganym ciĞnieniowo
i zachodzącym w polu elektrycznym (SPS) [13, 14] pozwoliáy uzyskaü spieczone jednofazowe materiaáy, aczkolwiek
warunki temperaturowe podawane przez róĪnych autorów
byáy bardzo odlegáe. Wytwarzanie spieków metodami wspomaganymi ciĞnieniowo, tj. HP, HIP i wspomaganymi polem
elektrycznym SPS, pozwala uzyskiwaü jedynie pojedyncze
egzemplarze o okreĞlonej geometrii, które z racji wysokich
kosztów wytwarzania mogą znaleĨü ograniczone grono
odbiorców. Szersze pole wykorzystania jednofazowych
spieków wĊglikowych stworzyü moĪe opanowanie techniki
spiekania bezciĞnieniowego. Z analizy literatury wynika, Īe
najistotniejszym czynnikiem utrudniającym spiekanie jest tlen
obecny na powierzchniach ziaren wĊglików [6-11]. ObecnoĞü
zanieczyszczeĔ tlenkowych, wystĊpujących zwykle w postaci
warstw pasywacyjnych na ziarnach wĊglików, moĪe powadziü do powstawania w temperaturach spiekania lotnych
związków i powodowaü transport masy poprzez fazĊ gazową,
co ogranicza mechanizmy prowadzące do zagĊszczania,
a prowadzi do koalescencji i rozrostu ziaren.
W niniejszej pracy podjĊto próbĊ uzyskania w spiekaniu swobodnym jednofazowych spieków wĊglików niobu
i tantalu przy zachowaniu w preparatyce proszków i w spiekaniu warunków umoĪliwiających redukcjĊ zanieczyszczeĔ
tlenkowych.
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2. Eksperyment
Proszki wĊglików otrzymano na drodze bezpoĞredniej
syntezy z pierwiastków. WĊgiel uĪyty do syntezy pochodziá
z rozkáadu Īywicy fenolowo-formaldehydowej Nowolak MR
(Organika-Sarzyna). ĩywica ta po pirolizie pozostawia 50%
swej masy w postaci amor¿cznego wĊgla. ZaáoĪono, Īe wytworzone wĊgliki bĊdą wykazywaáy nastĊpujące odstĊpstwo
od stechiometrii: NbC0,9 i NbC0,8 oraz TaC0,9 i TaC0,8. Tak teĪ
zestawiano substraty.
Po nawaĪeniu proszku metalicznego (Nb-AB201777,
Ta-AB10201; ¿rma ABCR GmbH&Co.KG) i Īywicy w odpowiednich proporcjach, mieszaniny homogenizowano
w zawiesinie alkoholowej w máynku kulowym przez 4 godziny
mielnikami „widiowymi”. SyntezĊ prowadzono w temperaturach 1200-1300 °C w reaktorze gra¿towym w atmosferze
argonu. NastĊpnie uzyskane produkty poddano kruszeniu
w moĨdzierzu Abbicha oraz mieleniu w máynie obrotowo–
wibracyjnym mielnikami „widiowymi” przez 10 godzin. Skáad
fazowy uzyskanych proszków okreĞlono metodą dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego XRD (X’Pert, Panalytical). ZawartoĞü tlenu i wĊgla oznaczono metodą spalania
aparatem LECO, a rozkáad wielkoĞci ziaren metodą DLS
(Nanosizer-ZS, Malvern Instruments).
W celu usuniĊcia zanieczyszczeĔ tlenowych, które zwykle wystĊpują jako pasywujące ziarna wĊglików warstwy
tlenkowe, wprowadzono do proszków ĪywicĊ fenolowo-formaldehydową Nowolak MR. NiezbĊdne dla zredukowania
zanieczyszczeĔ tlenkowych iloĞci wĊgla obliczono na podstawie oznaczonych zawartoĞci tlenu (aparat LECO) zgodnie
ze stechiometrią przytoczonych poniĪej reakcji:
Me2O5 + 7C ĺ 2 MeC + 5CO

(1)

MeO2 + 3C ĺ MeC + 2CO

(2)

Na podstawie analizy fazowej obliczono iloĞci wĊgla
niezbĊdne do związania nieprzereagowanego metalu oraz
iloĞci wĊgla niezbĊdne do wysycenia luk oktaedrycznych
i doprowadzenia mieszanin wĊglików do zaáoĪonej stechiometrii MeC oraz iloĞci wĊgla niezbĊdne do zredukowania
odpowiednich tlenków. W obliczeniach oparto siĊ na równaniach reakcji (1) i (2) oraz nastĊpujących:
MeO + 2C ĺ MeC + CO

(3)

Me2O3 + 5C ĺ 2 MeC + 3CO

(4)

Me + C ĺ MeC

(5)

Me2C + C ĺ 2 MeC

(6)

Obliczono równieĪ caákowitą iloĞü wĊgla konieczną do
odprowadzenia tlenu w postaci tlenku wĊgla(II), zgodnie
z reakcją:
C + ½ O2 ĺ CO

(7)

Ponadto w celu sprawdzenia przebiegu karbotermicznej
redukcji podstawowych tlenków niobu i tantalu przeprowadzono obliczenia zmian entalpii swobodnej reakcji tlenków
o stechiometrii MeO2 i Me2O5 wg równaĔ (1) i (2). Obliczenia
oparto na prawie Kirchoffa wg danych zawartych w [18].
Mając na wzglĊdzie przybliĪony charakter oznaczeĔ
zawartoĞci faz oraz oznaczeĔ zawartoĞci tlenu w zsyntezowanych proszkach postanowiono rozszerzyü zakres
wprowadzanego dodatku wĊgla i optymalną iloĞü dobraü
empirycznie. Dane na temat dodatków wĊgla, zarówno ob-
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liczonych jak i wprowadzonych, zebrano w Tabeli 2. W celu
równomiernego rozprowadzenia prekursora wĊglowego po
powierzchni ziaren proszków, ĪywicĊ Nowolak MR dodawano
w formie 20-procentowego roztworu alkoholowego. Surowe
próbki przygotowywano nastĊpująco: wpierw nawaĪano proszek danego proszku, a nastĊpnie dodawano do niego odpowiednią objĊtoĞü roztworu Īywicy Nowolak MR. Kolejnym
krokiem byáa homogenizacja mieszanin w moĨdzierzu z SiC
przez okoáo 10 minut. Nadmiarową iloĞü alkoholu odparowywano pod promiennikiem promieniowania podczerwonego.
Mieszaniny przecierano przez sito perlonowe i uzyskiwano
granulaty. Surowe ksztaátki prasowano dwustopniowo, najpierw pod ciĞnieniem 75 MPa, a nastĊpnie pod ciĞnieniem
150 MP w matrycy z tlenku cyrkonu. Uzyskano w ten sposób
próbki o Ğrednicy 13 mm i wysokoĞci 3–5 mm, które charakteryzowano podając ich gĊstoĞü wzglĊdną. ĝredni stopieĔ
zagĊszczenia wyniósá ~ 60%.
Uformowane, surowe ksztaátki spiekano nastĊpnie w dylatometrze wysokotemperaturowym konstrukcji wáasnej, rejestrującym zmiany wymiarów liniowych w funkcji temperatury.
Ogrzewanie w zakresie od 700 °C do temperatury koĔcowej
prowadzono z szybkoĞcią 10 °C/min w przepáywie argonu.
RejestracjĊ zmian wymiarów liniowych prowadzono do koĔca
spiekania. Za koniec spiekania uznawano pojawienie siĊ na
krzywych, przedstawiających wzglĊdne zmiany wymiarów
liniowych w funkcji temperatury, plateau.
Na spiekach wykonano pomiary gĊstoĞci pozornej (metoda
Archimedesa), a nastĊpnie obliczono gĊstoĞü wzglĊdną,
przyjmując gĊstoĞü teoretyczną NbC równą 7,78 g/cm3, zaĞ
TaC równą 15,78 g/cm3. Na próbkach o wysokim stopniu
spieczenia wykonano zgáady metalogra¿czne i przeprowadzono obserwacje mikrostruktury w mikroskopie Ğwietlnym
(Nikon Ephiphot 300) i skaningowym (Nova NanoSEM 200,
FEI Company). Granice miĊdzyziarnowe uwidoczniono
trawiąc chemicznie próbki w stopionych solach alkalicznych
(75% KOH + 25% KNO3, 480 °C). Na spiekach wykonano
równieĪ analizy skáadu fazowego metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.
Przebieg karbotermicznej redukcji zanieczyszczeĔ
tlenkowych zobrazowano równieĪ wykonując oznaczenia
termograwimetryczne. Pomiary wykonano posáugując siĊ
analizatorem termicznym NETZSCH STA 449 F3 Jupiter®
w zakresie temperatur 20-1450 °C w przepáywie gazu
ochronnego - argonu. Oznaczenia wykonano na próbkach
zawierających dodatek wĊgla, który na podstawie oznaczeĔ
gĊstoĞci pozwoliá uzyskaü spieki o najwyĪszym stopniu
zagĊszczenia.

3. Rezultaty badaĔ i dyskusja
Skáad fazowy (XRD) i wyznaczone oraz literaturowe
wartoĞci parametru sieciowego a, zawartoĞü tlenu i wĊgla
(aparat LECO), jak równieĪ powierzchniĊ wáaĞciwą zestawiono w Tabeli 1, a na Rys. 1 pokazano rozkáady wielkoĞci
ziaren otrzymanych proszków.
Na podstawie przeprowadzonych analiz skáadu ziarnowego, fazowego i chemicznego syntezowanych, a nastĊpnie
rozdrabnianych proszków moĪna stwierdziü, Īe uzyskane
proszki są drobnoziarniste o bliskim jednomodalnemu rozkáadzie wielkoĞci ziaren. W skáadzie fazowym wszystkich proszków dominują wĊgliki o stechiometrii typu MeC, obecne są
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Tabela 1. Skáad fazowy (XRD) i chemiczny (LECO) wytworzonych proszków wĊglikowych.
Table 1. Phase and chemical compositions of the prepared carbide powders.

MeC [% mas.]

NbC0,8

NbC0,9

TaC0,8

TaC0,9

79,2

84,2

89,3

93,8

Me [% mas.]

5,0

3,8

5,9

2,6

Me2C [% mas.]

6,4

1,8

3,7

3,1

MeO [% mas.]

9,4

7,9

-

-

MeO2 [% mas.]

-

2,4

-

-

Me2O5 [% mas.]

-

-

1,1

0,5

Parametr a dla MeC [Å]

4,4532

4,4682

4,4515

4,4523

Literaturowy parametr a dla MeC [Å]

4,4519-4,4618

4,4649-4,4690

4,444

4,455

Powierzchnia wáaĞciwa SBET [m2/g]

4,16

4,04

5,26

4,07

ZawartoĞü tlenu, [% mas.]

2,36

2,36

1,65

1,51

ZawartoĞü wĊgla [% mas.]

7,79

9,27

5,28

5,35

Teoretyczna zawartoĞü wĊgla [% mas.]

9,40

10,40

5,00

5,70

Tabela 2. Obliczone i wprowadzone iloĞci dodatku wĊgla.
Table 2. Calculated and incorporated amounts of the carbon additive.

WĊglik

a)

b)
Rys. 1. Rozkáady wielkoĞci ziaren w badanych proszkach wĊglikowych: a) NbC1-x i b) TaC1-x.
Fig. 1. Grain size distribution of the studied powders: a) NbC1-x and
b) TaC1-x powders.

wĊgliki o mniejszym wypeánieniu luk oktaedrycznych - Me2C,
nieprzereagowane metale i zanieczyszczenia tlenkowe.
OkreĞlone wartoĞci parametru sieciowego a i Ğrednie stĊĪenia wĊgla w proszkach wskazują, Īe wytworzone proszki
wykazują odstĊpstwo od stechiometrii, które jest zbliĪone
do zaáoĪonego przed syntezą.
Zanieczyszczenia tlenkowe postanowiono usunąü za
pomocą wĊgla. Wszystkie wyniki obliczeĔ iloĞci wĊgla niezbĊdnej do usuniĊcia zanieczyszczeĔ tlenkowych lub tlenu
z proszków zebrano w Tabeli 2. W Tabeli 2 podano równieĪ
ustalony dodatek wĊgla, który wprowadzano do próbek.
Na Rys. 2 i 3 zobrazowano krzywe spiekania przedstawione w ukáadzie wzglĊdny skurcz liniowy, mierzony po

Dodatek C
[% mas.]

Dodatek C
wg reakcji (7)
[% mas.]

Wprowadzony
dodatek C
[% mas.]

XRD

reakcje
(1) i (2)

NbC0,8

3,11

2,57

1,77

1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0

NbC0,9

3,03

2,57

1,77

1,0; 1,5; 2,0; 2,5

TaC0,8

0,72

1,80

1,24

1,0:2,0; 2,5; 3,0; 4,0

TaC0,9

0,37

1,64

1,13

1,5; 2,0; 2,5; 3,0

Ğrednicy próbek, w funkcji temperatury spiekania, natomiast
na Rys. 4 przedstawiono wyniki pomiarów gĊstoĞci spieków
uzyskanych z pomiarów dylatometrycznych. Na Rys. 5 zebrano wykresy pozornej szybkoĞci skurczu w funkcji temperatury
spiekania dla próbek o najwyĪszych stopniach spieczenia.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ dylatometrycznych spiekania proszków wĊglików NbC i TaC (Rys. 2) moĪna
stwierdziü, Īe krzywe spiekania (zaleĪnoĞü wzglĊdnego
skurczu liniowego w funkcji temperatury) mają przebieg bliski
modelowemu dla próbek wykonanych z proszków NbC0,8
i NbC0,9, niezaleĪnie od iloĞci wprowadzonego dodatku wĊgla
(Rys. 2a i 2b). Po wstĊpnym etapie ogrzewania (700-1200 °C),
w którym zachodzi pirolityczny rozkáad Īywicy Nowolak MR,
nastĊpuje wyraĨny skurcz próbki (1100-1800 °C), koĔczący siĊ pojawieniem siĊ na wykresach plateau. Natomiast
krzywe spiekania próbek wykonanych z proszków wĊglików
tantalu TaC0,8 i TaC0,9 wykazują odstĊpstwa od krzywych
modelowych (Rys. 3a i 3b). Na wykresach okreĞlających
zmianĊ wymiarów liniowych wystĊpuje spowolnienie skurczu (1000-1200 °C) i brak jest wyraĨnego zaniku skurczu
czyli plateau. Przedstawione dla najlepiej zagĊszczonych
próbek krzywe obrazujące pozorną szybkoĞü skurczu (Rys.
5) w funkcji temperatury pokazują, Īe w przypadku badanych wĊglików tantalu wystĊpują dwa maksima, sugerujące
wystĊpowanie dwóch mechanizmów odpowiedzialnych za
zagĊszczanie. Pierwsze pojawia siĊ w temperaturach bliskich
1200 °C. Drugie maksimum dla wĊglików TaC wystĊpuje
w temperaturach bliskich 1600 °C. W przypadku próbek
wĊglików tantalu pierwsze maksimum wyraĨnie odcina siĊ
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a)

a)

b)
b)
Rys. 2. Krzywe spiekania zarejestrowane dla proszków: a) NbC0,8
i b) NbC0,9, do których wprowadzono róĪny dodatek wĊgla.

Fig. 2. Sintering curves recorded for: a) NbC0.8 and b) NbC0.9
samples with different carbon additives.
od drugiego. Analiza krzywych pozornej szybkoĞci skurczu
w funkcji temperatury w przypadku próbek NbC (Rys. 5c
i 5d) ujawnia wystĊpowanie jednego wyraĨnego maksimum
w temperaturze 1500-1600 °C.
Na Rys. 6-9 przedstawiono obrazy mikrostruktur próbek
zawierających róĪny dodatek wĊgla, a wykonanych z czterech badanych proszków wĊglikowych. Obrazy mikrostruktur dla próbek wykonanych z proszków wĊglików niobu
zarejestrowano w mikroskopie optycznym, zaĞ dla próbek
wykonanych z proszków wĊglików tantalu zarejestrowano
w mikroskopie skaningowym.
Empirycznie dobrano dodatek wĊgla, obserwując mikrostrukturĊ spieków (Rys. 6-9) i mierząc ich gĊstoĞü (Rys. 4).
Na tej podstawie wyselekcjonowano próbki o najwyĪszym
stopniu spieczenia wynoszącym odpowiednio: NbC0,8 – 95%,
NbC0,9 – 94%, TaC0,8 – 95% i TaC0,9 – 92%. GĊstoĞci te odpowiadają nastĊpującym dodatkom wĊgla: NbC0,8 – 1,0-1,5%,
NbC0,9 – 1,5%, TaC0,8 – 2,5% i TaC0,9 – 2%. Wyznaczone
dodatki wĊgla nie pokrywają siĊ w Īadnym z przypadków
z obliczonymi na podstawie analiz LECO i XRD (Tabela
2). Empirycznie okreĞlony dodatek wĊgla w przypadku wĊglików niobu jest mniejszy od obliczonego, a w przypadku
wĊglików tantalu wiĊkszy od obliczonego. Na powstaáe rozbieĪnoĞci moĪe wpáywaü záoĪony skáad fazowy i chemiczny
ukáadów o naturalnej niestechiometrii podsieci wĊglowej, jak
równieĪ trudnoĞci w okreĞleniu w jakiej postaci wystĊpują
zanieczyszczenia tlenkowe, tj. czy w postaci odrĊbnych
ziaren, warstw pasywacyjnych czy warstw amor¿cznych.
RozbieĪnoĞci te wynikaü mogą równieĪ z nieprecyzyjnych
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Rys. 3. Krzywe spiekania zarejestrowane dla proszków: a) TaC0,8
i b) TaC0,9, do których wprowadzono róĪny dodatek wĊgla.
Fig. 3. Sintering curves recorded for: a) TaC0.8 and b) TaC0.9 samples
with different carbon additives.

Rys. 4. Zestawienie gĊstoĞci otrzymanych spieków w funkcji wprowadzonego dodatku wĊgla.
Fig. 4. Density of TaC1-x and NbC1-x sintered bodies vs. carbon
additives.

oznaczeĔ zawartoĞci tlenu i zbyt maáo dokáadnego okreĞlenia
udziaáu faz, które wynikają ze specy¿ki metod pomiarowych
i charakteru samych próbek. Warto jednak zwróciü uwagĊ
na fakt, Īe koĔcowe temperatury spiekania TS w przypadku
wszystkich badanych próbek z optymalnym dodatkiem wĊgla
nie przekraczają 2000 °C (Tabela 3), czyli stanowią okoáo
0,5 ich temperatur topnienia, które wynoszą odpowiednio:
TaC – 3950 °C i NbC – 3600 °C [1, 2, 4]. Temperatury
początku spiekania Tp zawierają siĊ w zakresie temperatur
1100-1200 °C. Te z kolei przypadają na 0,3Tm. Dane na
temat temperatur początku Tp i koĔca spiekania TS zebrano
w Tabeli 3.
Z pomiarów gĊstoĞci i obserwacji mikrostruktury wynika
ponadto, Īe gdy dodatek wĊgla jest zbyt maáy i nie zostaną

BADANIA NAD SPIEKANIEM BEZCIĝNIENIOWYM WĉGLIKA NIOBU I WĉGLIKA TANTALU – CZ. I. SPIEKANIE POLITERMICZNE

a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)

d)
Rys. 5. Krzywe pozornej szybkoĞci skurczu dla próbek o najwyĪszej
gĊstoĞci: a) NbC0,8 +1,5% C, b) NbC0,9+1,5% C, c) TaC0,8 + 2,5% C
i d) TaC0,9 + 2% C.
Fig. 5. Apparent shrinkage rate vs. temperature for carbide polycrystals with the highest density: a) NbC0.8 + 1,5% C, b) NbC0.9 + 1,5%
C, c) TaC0.8 + 2,5% C and d) TaC0.9 + 2% C.

e)
Rys. 6. Mikrostruktury spieków NbC0,8 z róĪnym dodatkiem wĊgla:
a) 1%, b) 1,5%, c) 2%, d)2,5% i e) 3%.
Fig. 6. SEM micrographs of NbC0,8 sinters with different additions of
carbon: a) 1%, b) 1,5%, c) 2%, d)2,5% and e) 3%.
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a)
a)

b)

b)

c)

c)
Rys. 8. Mikrostruktury spieków TaC0,8 z róĪnym dodatkiem wĊgla:
a) 2,5%, b) 3% i c) 4%.
Fig. 8. SEM micrographs of TaC0,8 sinters with different additions of
carbon: a) 2,5%, b) 3% and c) 4%.

d)
Rys. 7. Mikrostruktury spieków NbC0,9 z róĪnym dodatkiem wĊgla:
a) 1%, b) 1,5%, c) 2% i d) 2,5%.
Fig. 7. SEM micrographs of NbC0,9 sinters with different additions of
carbon: a) 1%, b) 1,5%, c) 2% and d) 2,5%.

w peáni zredukowane zanieczyszczenia tlenkowe wówczas
w temperaturach, w których zachodzi spiekanie ukáad
moĪe ulegaü samoistnemu odtlenianiu konsumując wĊgiel
strukturalny, a powstaáe produkty gazowe zostają zamkniĊte w obrĊbie rozrastających siĊ ziaren (Rys. 10a) lub, jak
to ma miejsce w przypadku spieków NbC, mogą tworzyü
sprzyjające zagĊszczaniu ciekáe fazy tlenkowe (Rys. 11).
W polikrysztaáach wĊglika tantalu fazy takiej nie stwierdzono.
W przypadku nadmiernej iloĞci wĊgla, moĪe on pojawiü siĊ
jako odrĊbna faza na granicach miĊdzyziarnowych. Hamując
ruch granic wĊgiel prowadzi do uzyskania drobnoziarnistych
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spieków, w których resztkowe pory usytuowane są w obrĊbie
granic miĊdzyziarnowych (Rys. 10b).
W celu wyjaĞnienia róĪnic w przebiegu spiekania pomiĊdzy wĊglikami metali 5 grupy ukáadu okresowego pierwiastków chemicznych wykonano obliczenia zmian entalpii
swobodnej reakcji karbotermicznej redukcji tlenków niobu
i tantalu (Rys. 12), zgodnie z równaniami reakcji (1) i (2),
oraz pomiary termograwimetryczne próbek obu wĊglików
o najwyĪszej gĊstoĞci (Rys. 13). Obliczenia DG wskazują,
Īe tlenek TaO2 jest termodynamicznie niestabilny w caáym
analizowanym zakresie temperatur, a Ta2O5 moĪe ulec
samoistnej redukcji w temperaturze powyĪej 1000 °C, natomiast redukcja obu analizowanych tlenków niobu moĪe
zachodziü w temperaturach wyĪszych od 800 °C. Z kolei
z przeprowadzonych badaĔ termograwimetrycznych wynika,
Īe karbotermiczna redukcja zanieczyszczeĔ tlenkowych
próbki wytworzonej z wĊglika tantalu rozpoczyna siĊ okoáo
temperatury 700-800 °C i wyraĨnie koĔczy w temperatu-
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a)

a)

b)
b)

Rys. 10. Mikrostruktury spieków NbC otrzymane przy a) zbyt maáym
(NbC0,9 + 1% C) i b) zbyt duĪym (NbC0,8 + 3% C) dodatku wĊgla.
Fig. 10. SEM microstructures of NbC sintered bodies added with:
a) 1% carbon (NbC0.9) and b) 3% carbon (NbC0.8).

c)
Rys. 9. Mikrostruktury spieków TaC0,9 z róĪnym dodatkiem wĊgla:
a) 1,5%; b) 2% i c) 2,5%.
Fig. 9. SEM micrographs of TaC0,9 sinters with different additions of
carbon: a) 1,5%; b) 2% and d) 2,5%.

rze 1200 °C (Rys. 13), podczas gdy w przypadku próbki
wykonanej z wĊglika niobu rozpoczyna siĊ o okoáo 100 °C
wyĪej i trwa, aĪ do koĔca pomiaru, czyli do temperatury
1450 °C. Wg krzywych DTG maksymalna szybkoĞü reakcji
karbotermicznej redukcji tlenków niobu i tantalu przypada
na temperaturĊ bliską 1200 °C.
Wyniki obliczeĔ zmian entalpii swobodnej rozpatrywanych reakcji oraz wyniki pomiarów dylatometrycznych i termograwimetrycznych ilustrujących przebieg karbotermicznej
redukcji wykazują znaczne podobieĔstwa w zachowaniu
obu rozpatrywanych ukáadów. Jedyna róĪnica w przebiegu
odtleniania obu wĊglików tkwi w stabilnoĞci termicznej tlenków IV (Rys. 12). Tlenek tantalu TaO2 moĪe ulec redukcji
w caáym rozpatrywanym zakresie temperatur. MoĪna zatem
postulowaü, Īe podczas spiekania TaC w procesie redukcji
wystĊpuje etap poĞredni tworzenia TaO2, który natychmiast
jest redukowany do TaC. Takie zaáoĪenie pozwala przypuszczaü, Īe obserwowany w zakresie temperatur 1000-1200 °C

a)

b)
Rys. 11. Mikrostruktura (a) i wynik liniowej analizy EDS (b) spieku
wykonanego z proszku NbC0,8 z 1-procentowym dodatkiem wĊgla
Fig. 11. Microstructure (a) and result of quantitative linear EDS
analysis (b) of NbC0.8 polycrystal with 1% carbon additive.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 65, 1, (2013)

37

A. GUBERNAT

Rys. 12. WartoĞci entalpii swobodnej obliczone dla reakcji karbotermicznej redukcji zanieczyszczeĔ tlenkowych [17].
Fig. 12. Free enthalpy values calculated for the carbothermal reduction of oxide impurities [17].

Rys. 13. Krzywe termograwimetryczne reprezentatywnych próbek
wykonanych z proszków NbC i TaC.
Fig. 13. Thermogravimetric curves for TaC0.9 + 2% C and NbC0.8 +
1.5% C samples.

Rys. 14. Analiza skáadu fazowego próbek TaC0,9 + 2% C, które
spiekano w temperaturze 1100 °C i 1300 °C
Fig. 14. XRD patterns of TaC0.9 + 2% C sintered at 1100 °C and
1300 °C

skurcz próbek wĊglika tantalu z optymalnym dodatkiem wĊgla wynoszącym (2,0-2,5)%. Procesy odtleniania dominują
nad spiekaniem i dlatego na krzywej spiekania wystĊpuje
spowolnienie skurczu. Po zakoĔczeniu tych procesów od
temperatury 1200 °C wystĊpuje dalszy skurcz, związany
ze spiekaniem próbek. Proponowany schemat odtleniania
proszków TaC potwierdzają pomiary rentgenograficzne
wykonane na próbkach ogrzanych do temperatur 1100 °C
i 1300 °C, a zatem przed pierwszym zaáamaniem na krzywej
dylatometrycznej i tuĪ po nim. Wykonane pomiary pokazują,
Īe w próbce spieczonej do temperatury 1300 °C obecnoĞü
zanieczyszczeĔ tlenkowych jest Ğladowa (Rys. 14). PoniewaĪ oba tlenki niobu stają siĊ niestabilne w temperaturach
wyĪszych od 800 °C reakcje redukcji zanieczyszczeĔ
tlenkowych najprawdopobniej wspóábiegną z procesem zagĊszczania. Przypuszczenie to táumaczy równieĪ obecnoĞü
porów wewnątrzziarnowych i faz tlenkowych w mikrostrukturze spieków NbC. JednoczeĞnie zachodzące spiekanie
i odtlenianie ukáadu jest niekorzystne z punktu widzenia

Tabela 3. Skáad fazowy spieków oraz wyznaczone temperatury początku Tp i koĔca spiekania TS.
Table 3. Phase composition of the sinters and temperatures Tp and TS, i.e. onset and end of sintering, respectively.
Dodatek wĊgla
[% mas.]

Analiza XRD

Parametr sieciowy MeC
a [Å]

Tp [°C]

TS [°C]

1,0

98,1% NbC; 1,9% NbO2

4,4492

1250

1800

4,4486

1200

1800

1150

1750

1250

1800

1200

1800

1150

1750

1100

1700

1100

1600

1,5
NbC0,8

2,0
2,5

100% NbC

3,0

NbC0,9

1,0

4,4487

1,5

4,4429

2,0

100% NbC

2,0

4,4266

2,5

4,4280

3,0

100% TaC

2,0

4,4355
4,4437

1,5
100% TaC

2,5

38

4,4448
4,4501

4,0
TaC0,9

4,4498
4,4511

2,5

TaC0,8

4,4459
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4,4308

1150

1800

4,4336

1100

1750

4,4473

1100

1600
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procesu spiekania. Z jednej strony w trakcie reakcji redukcji
powstają gazowe produkty, które powinny byü ze spiekanego
ukáadu odprowadzone, z drugiej strony proces zagĊszczania
powoduje zamykanie gazowych produktów w obrĊbie spiekanych silnie rozrastających siĊ ziaren, co widaü na obrazach
mikrostruktur spieków NbC (Rys. 10).
W Tabeli 3 zebrano dane dotyczące procesu spiekania,
tj. temperaturĊ początku Tp (kiedy skurcz próbek przybiera
na intensywnoĞci) i koĔca spiekania TS (kiedy skurcz próbek
zanika), oraz dane odnoszące siĊ do skáadu fazowego spieków wykonanych z badanych proszków wĊglikowych i zmian
parametru sieciowego w funkcji dodatku wĊgla.
Syntezowane w laboratorium proszki byáy drobnoziarniste
o prawie jednomodalnym rozkáadzie wielkoĞci ziaren ale
ich skáad fazowy byá záoĪony (Tabela 1). W proszkach obu
wĊglików dominowaáy fazy NbC i TaC (~90%), oprócz nich zidenty¿kowano wĊgliki typu Nb2C i Ta2C, wolne metale i tlenki.
Przedstawione w Tabeli 3 wyniki pomiarów skáadu fazowego
spieków pokazują, Īe spiekanie wiĊkszoĞci proszków nawet
z niewielkim 1-procentowym dodatkiem wĊgla sprawia, Īe
uzyskane materiaáy stają siĊ jednofazowe. UwaĪa siĊ zatem,
Īe podczas spiekania mogą zachodziü reakcje pomiĊdzy
wĊglikami typu Me2C i wĊglem (reakcja (5)) oraz pomiĊdzy
wolnymi metalami i wĊglem (reakcja (6)), jak równieĪ reakcje karbotermicznej redukcji zanieczyszczeĔ tlenkowych
(reakcje (1)-(4)). WystĊpujące w trakcie spiekania reakcje
prowadzą do powstania jednofazowego tworzywa o zaáoĪonej stechiometrii typu MeC. Wykonana analiza skáadu
fazowego pokazaáa ponadto, Īe zwiĊkszenie dodatku wĊgla
nie zmienia skáadu fazowego spieków, powoduje natomiast
wzrost staáej sieciowej, co moĪna wiązaü z sukcesywnym
wypeánianiem luk oktaedrycznych. W przypadku wĊglików
o znacznym odstĊpstwie od stechiometrii, którymi są oba
badane wĊgliki, jest to moĪliwe.

4. Wnioski
W pracy wykazano, Īe wĊgliki metali 5 grupy ukáadu
okresowego pierwiastków są podatne na spiekanie.
Jednofazowe spieki o wysokim stopniu spieczenia (0,910,95 T.D.) moĪna uzyskaü w spiekaniu swobodnym w relatywnie niskich temperaturach rzĊdu 0,5 temperatury topnienia
obu związków.
Przeprowadzone badania wykazaáy istotny wpáyw
zanieczyszczeĔ tlenkowych na przebieg procesu spiekania
wĊglików niobu i tantalu. Mimo znacznego podobieĔstwa obu
wĊglików, w przebiegu spiekania wystĊpują istotne róĪnice
powodowane prawdopodobnie odmienną kinetyką karbotermicznej redukcji zanieczyszczeĔ tlenkowych.
OkreĞlenie iloĞci wĊgla niezbĊdnego dla zredukowania
zanieczyszczeĔ tlenkowych jest moĪliwe tylko na drodze
eksperymentalnej.
W przypadku wĊglików niobu wykazano, Īe nie zredukowane tlenki są stabilne i mogą tworzyü ciekáe fazy
uaktywniające proces spiekania.
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