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Streszczenie
Praca zawiera wybrane wyniki badaĔ materiaáowych powstaáych w trakcie realizacji projektu rozwojowego, którego celem byáo zbadanie
zdolnoĞci ochronnych przed ostrzaáem panelu ochronnego skáadającego siĊ z kompozytu ceramiczno-polimerowego oraz litej ceramiki.
W celu poprawy wáaĞciwoĞci mechanicznych elementy ceramiczne, lite wykonano techniką spiekania w warunkach prasowania izostatycznego (HIP), przygotowując je do wytworzenia kompozytów ceramiczno-polimerowych metodą in¿ltracji porowatej ceramiki elastomerem.
W celu oceny przydatnoĞci elementów ceramicznych do procesu in¿ltracji wykonano badania kąta zwilĪania powierzchni ceramicznych
spieków. Ponadto autorzy dokonali próby oceny wpáywu procesu spiekania na wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe oraz mikrostrukturĊ próbek
tlenku glinu oraz wĊglika krzemu. Praca zawiera wyniki pomiarów wytrzymaáoĞci na Ğciskanie, próby zginania trójpunktowego, pomiarów
gĊstoĞci pozornej. W przypadku wĊglika dokonano iloĞciowej analizy fazowej (XRD) oraz okreĞlono wielkoĞü krystalitów poszczególnych
faz. Badania wykazaáy, Īe proces prasowania izostatycznego na gorąco prowadzony na próbkach spieczonych uprzednio swobodnie
powoduje wzrost gĊstoĞci materiaáu. Przekáada siĊ to na wzrost wytrzymaáoĞci tych materiaáów w porównaniu z próbkami spiekanymi swobodnie. Spiekanie z udziaáem ciĞnienia nie powoduje wtórnego rozrostu krystalitów. W przypadku próbek z tlenku glinu, proces prasowania
izostatycznego na gorąco poprawia zwilĪalnoĞü oraz zapewnia wyĪszą wartoĞü energii powierzchniowej. Tego efektu nie obserwujemy
w przypadku próbek z wĊglika krzemu.
Sáowa kluczowe: HIP, SiC, Al2O3, kompozyt ceramika-polimer

INFLUENCE OF HOT ISOSTATIC PRESSING ON SELECTED MICROSTRUCTURAL AND MECHANICAL
PROPERTIES OF ALUMINA AND SILICON CARBIDE
In this paper selected results of materials investigations obtained during the realization of a R&D project are described. The aim of the
project was to examine protective properties of ballistic armour which consisted of ceramic-polymer composite and bulk ceramics. The
hot isostatic pressing technique (HIP) was used to improve mechanical properties of bulk ceramics assigned to produce ceramic-polymer
composites by in¿ltration of porous cellular ceramics with elastomer. The studies of wetting angle were carried out to determine suitability
of cellular ceramics for in¿ltration by polymer. Moreover, the inÀuence of hipping on mechanical properties and microstructure of alumina
and silicon carbide was examined. In this paper, the results of tree point bending test, compression test and apparent density measurements are presented. In case of silicon carbide a quantitative phase analysis (XRD) was carried out. Average values of the crystallite size
were also determined for each detected phase. The investigations showed that hot isostatic pressing increased materials density. It led As
a consequence of this, an improvement in mechanical properties of hipped materials when compared to the pressureless sintered samples
has been detected. The sintering under the isostatic pressure did not cause the growth of crystallites. There was observed that applying
of the HIP process resulted in improving the wetting and increased the surface energy in case of alumina samples. Such an effect was not
observed in case of silicon carbide sample.
Keywords: HIP, SiC, Al2O3, Ceramics-polymer composite

1. Wprowadzenie
PostĊp techniczny znajdujący odzwierciedlenie równieĪ w budowie maszyn i urządzeĔ stawia coraz wyĪsze
wymagania materiaáom konstrukcyjnym. Wydaje siĊ, Īe
obecnie ceramika przeĪywa okres renesansu, a zwáaszcza
w aspekcie jej zastosowaĔ konstrukcyjnych. Rynek oczekuje
coraz trwalszych rozwiązaĔ, mniej awaryjnych, pracujących
w ekstremalnie niekorzystnych warunkach (wysoka temperatura, Ğrodowisko agresywne chemicznie). Coraz wiĊcej klasycznych materiaáów konstrukcyjnych typu metale i polimery
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zastĊpowanych jest ceramiką [1]. ĩeby nie byü goáosáownym
wymieniü naleĪy chociaĪby: dysze palników gazowych,
rury w wymiennikach ciepáa, ostrza narzĊdzi skrawających,
uszczelnienia, áoĪyska i elementy cierne. W kaĪdym przypadku oczekiwanie niezawodnoĞci elementu ceramicznego jest
oczywiste, jednak niezawodnoĞü nabiera innego wymiaru,
jeĞli zaleĪy od niej Īycie ludzkie. Tak jest w przypadku stosowania ceramiki przy budowie paneli chroniących przed
ostrzaáem obiekty mobilne (transportery, Ğmigáowce, czoági)
czy elementów ochrony osobistej (wkáady kamizelek kuloodpornych) [2]. Jednym ze sposobów poprawy wáaĞciwoĞci
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mechanicznych ceramiki przy jednoczesnym zwiĊkszeniu
powtarzalnoĞci parametrów, a w konsekwencji zwiĊkszeniu
jest spiekanie z udziaáem ciĞnienia izostatycznego gazów
obojĊtnych (ang. hot isostatic pressing - HIP) [3].
Prezentowane w niniejszej pracy wyniki badaĔ powstaáy w trakcie opracowywania panelu chroniącego przed
ostrzaáem o hybrydowej budowie ceramiczno-polimerowej.
Do publikacji wybrano te rezultaty prac, które w najlepszy
sposób przybliĪą czytelnikowi aspekty związane z techniką
prasowania izostatycznego na gorąco.

2. Materiaá do badaĔ
Badania prowadzono na próbkach w ksztaácie walców
oraz belek przygotowanych do badaĔ wáaĞciwoĞci mechanicznych. Do produkcji próbek korundowych wykorzystano
komercyjnie dostĊpny granulat prasowalniczy o nazwie
handlowej „Granulox NM9922” ¿rmy Nabaltec. Materiaá
charakteryzowaá siĊ nastĊpującymi wáaĞciwoĞciami zgodnie
z danymi producenta:
– zawartoĞü Al2O3 – 99,7%,
– zawartoĞü Na2O – 0,1%,
– Ğrednia wielkoĞü ziarna - 0,7 m,
– wielkoĞü krysztaáów pierwotnych – 0,5 m,
– rozwiniĊcie powierzchni BET – 7-9 m2/g,
– Ğrednia wielkoĞü granul – 150-200 m,
– skurczliwoĞü spiekania – (17-18)%
Do wytworzenia próbek z wĊglika krzemu uĪyto komercyjnie dostĊpnego granulatu ¿rmy Saint-Gobain o nazwie
handlowej SIKA Densitec 13. Materiaá charakteryzowaá siĊ
nastĊpującymi wáaĞciwoĞciami zgodnie z danymi producenta:
– zawartoĞü SiC – > 98%,
– zawartoĞü wolnego SiO2 – 0,7%,
– zawartoĞü wolnego C – 0,15 %,
– Ğrednia wielkoĞü ziarna - 0,6 m,
– rozwiniĊcie powierzchni BET - 13 m2/g,
– Ğrednia wielkoĞü granul - 100-300 m.
Do badaĔ przygotowano próbki w ksztaácie walców o wymiarach 10 mm u10 mm oraz belek o wymiarach 5 mm u
10 mm u 100 mm.
Próbki z Al2O3 prasowano jednoosiowo przy ciĞnieniu
okoáo 100 MPa, usuwano lepiszcze w temperaturze 1100 °C,
a nastĊpnie spiekano swobodnie w temperaturze 1600 °C.
Proces prasowania izostatycznego na gorąco (HIP), okreĞlany w skrócie jako spiekanie izostatyczne, prowadzono na
czĊĞci próbek spieczonych swobodnie. Temperatura spiekania izostatycznego wynosiáa 1600 °C, czas – 1 h, a ciĞnienie
izostatyczne argonu wynosiáo 200 MPa.
Próbki SiC prasowano jednoosiowo przy ciĞnieniu okoáo
100 MPa, a nastĊpnie spiekano swobodnie w atmosferze
ochronnej argonu w temperaturze 2150 °C przez 1 h. Proces spiekania izostatycznego (HIP) prowadzono na czĊĞci
próbek spieczonych swobodnie w sposób opisany powyĪej.

Temperatura spiekania izostatycznego wynosiáa 2000 °C,
a ciĞnienie izostatyczne argonu wynosiáo 300 MPa.

3. Metodyka badaĔ
Pomiaru gĊstoĞci próbek spieczonych dokonano metodą
waĪenia hydrostatycznego (metoda Archimedesa) zgodnie
z normą PN-EN 623-2:2001. GĊstoĞü wyznaczono zarówno
w przypadku próbek spiekanych swobodnie, jak i po procesie
prasowania izostatycznego na gorąco.
Statyczną próbĊ Ğciskania wykonano zgodnie z normą
PN-EN 658-2 na maszynie wytrzymaáoĞciowej Zwick 250.
Statyczną próbĊ zginania trójpunktowego wykonano na tej
samej maszynie wedáug normy PN-EN 843-1.
IloĞciową analizĊ fazową oraz pomiar wielkoĞci krystalitów wykonano metodą dyfrakcji rentgenowskiej przy uĪyciu
dyfraktometru D8 Discover ¿rmy Bruker AXS.
RejestracjĊ danych przeprowadzono w zakresie kątowym
30° - 110° 2Ĭ CuKĮ, stosując krok 0,02° i czas zliczeĔ wynoszący 0,5 sekundy na krok. Zarejestrowane dyfraktogramy
analizowano jakoĞciowo poprzez porównanie zmierzonych
reÀeksów z zawartymi w bazie danych PDF2 dostarczonej
przez ICDD. Analiza iloĞciowa zostaáa przeprowadzona
w oparciu o metodĊ Rietvelda z uĪyciem oprogramowania
TOPAS, po wczeĞniejszym okreĞleniu staáych parametrów
wiązki promieniowania rentgenowskiego na wzorcu NIST
LaB6 nr 660a.
Do oceny wpáywu rodzaju podáoĪa ceramicznego na
zwilĪalnoĞü posáuĪono siĊ dwoma parametrami: kątem
zwilĪania i caákowitą energią powierzchniową. Obie wielkoĞci
wyznaczono przy pomocy przenoĞnego goniometru PG-X.
Do badaĔ zwilĪalnoĞci podáoĪy ceramicznych zastosowano
wodĊ destylowaną.

4. Wyniki badaĔ
Wyniki pomiarów gĊstoĞci zebrano w Tabeli 1. Pomiar
gĊstoĞci próbek Al2O3 spiekanych swobodnie wskazuje na
uzyskanie 98% gĊstoĞci teoretycznej (zakáadając, Īe gĊstoĞü
teoretyczna wynosi 3,95 g/cm3). Poddanie powtórnemu
procesowi spiekania izostatycznego próbek spiekanych
swobodnie przyniosáo wzrost gĊstoĞci o 1,5%, zbliĪając
ją do poziomu gĊstoĞci teoretycznej. W przypadku próbek
z wĊglika krzemu spiekanie swobodne doprowadziáo do
uzyskania 95% gĊstoĞci teoretycznej (zakáadając, Īe gĊstoĞü
teoretyczna wynosi 3,21 g/cm3). Poddanie próbek procesowi
spiekania izostatycznego spowodowaáo wzrost gĊstoĞci
wzglĊdnej do wartoĞci 97,5%.
Wyniki pomiarów wytrzymaáoĞci na Ğciskanie oraz wytrzymaáoĞci na zginanie zebrano odpowiednio w Tabelach 2 i 3.
Statyczna próba Ğciskania próbek Al2O3 przyniosáa wartoĞü Ğrednią wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek spiekanych
swobodnie równą 1848 MPa. Wzrost gĊstoĞci materiaáu

Tabela 1. WartoĞci gĊstoĞci pozornej tworzyw Al2O3 i SiC spiekanych swobodnie i izostatycznie.
Table 1. Apparent density of Al2O3 and SiC bodies sintered naturally and hipped.
Al2O3

SiC

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

Spiekanie swobodne

Spiekanie izostatyczne

Spiekanie swobodne

Spiekanie izostatyczne

WartoĞü Ğrednia

3,88

3,94

3,04

3,13

Odchylenie standardowe

0,01

0,01

0,01

0,01
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Tabela 2. Wyniki pomiaru wytrzymaáoĞci na Ğciskanie przed i po procesie prasowania izostatycznego na gorąco tworzyw Al2O3 i SiC.
Table 2. Compressive strength of Al2O3 and SiC bodies before and after hipping.
WytrzymaáoĞü na

Al2O3

SiC

Ğciskanie
[MPa]

Spiekanie swobodne

Spiekanie izostatyczne

Spiekanie swobodne

Spiekanie izostatyczne

WartoĞü Ğrednia

1848

1991

1296

2525

Odchylenie standardowe

114

99

164

267

Tabela 3. Wyniki pomiaru wytrzymaáoĞci na zginanie przed i po procesie prasowania izostatycznego na gorąco tworzyw Al2O3 i SiC.
Table 3. Flexural strength of Al2O3 and SiC bodies before and after hipping.
WytrzymaáoĞü na
zginanie
[MPa]

Al2O3

SiC

Spiekanie swobodne

Spiekanie izostatyczne

Spiekanie swobodne

Spiekanie izostatyczne

WartoĞü Ğrednia

238

249

293

352

Odchylenie standardowe

3

7

32

45

Rys. 1. Wykres przedstawiający wpáyw metody spiekania na kąt zwilĪania litych tworzyw Al2O3 i SiC.
Fig. 1. Wetting angle of Al2O3 and SiC bodies as a function of sintering method.

Rys. 2. Wykres przedstawiający wpáyw metody spiekania na energiĊ powierzchniową litych tworzyw Al2O3 i SiC.
Fig. 2. Surface energy of Al2O3 and SiC bodies as a function of sintering method.

w wyniku procesu spiekania izostatycznego skutkowaá 7-procentowym wzrostem wytrzymaáoĞci na Ğciskanie do poziomu
bliskiego 2000 MPa. Wyniki otrzymane w próbie Ğciskania
dla próbek spiekanych swobodnie mieszczą siĊ zakresie
podawanym przez literaturĊ [4] dla próbek wysokoglinowych
o gĊstoĞci nie przekraczającej 3,82 g/cm3. ZwaĪywszy na
fakt, Īe próbki te wykazują gĊstoĞü 3,88 g/cm3 naleĪaáoby
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oczekiwaü wyĪszych wartoĞci wytrzymaáoĞci na Ğciskanie.
W przypadku próbek prasowanych izostatycznie, gdzie
uzyskano gĊstoĞü 3,94 g/cm3, spodziewana wytrzymaáoĞü
na Ğciskanie powinna zawieraü siĊ w przedziale 20004000 MPa [4], natomiast w naszym przypadku uzyskano
blisko 2000 MPa.
W przypadku badania próbek z wĊglika krzemu wytrzymaáoĞü na Ğciskanie próbek spiekanych swobodnie
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Tabela 4. Wyniki analizy fazowej iloĞciowej i jakoĞciowej wraz
z wielkoĞcią krystalitów SiC wyjĞciowego, spiekanego swobodnie
i prasowanego izostatycznie na gorąco.
Table 4. Qualitative and quantitative phase composition, and crystallite sizes of starting, naturally sintered and hipped SiC bodies.
Nazwa
próbki

Materiaá
wyjĞciowy

Spiekanie
swobodne

Spiekanie
izostatyczne

Faza
krystaliczna*

Udziaá
procentowy

WielkoĞü
krystalitów
[nm]

6H I

34,35 ± 0,49

21,25 ± 0,61

6H II

33,89 ± 0,44

231 ± 20

4H

23,39 ± 0,32

61,1 ± 0,22

15R

8,37 ± 0,30

45 ± 0,30

6H

49,07 ± 0,20

600 ± 28

4H

46,22 ± 0,21

585 ± 29

R15

4,71 ± 0,13

213 ± 22

6H

47,71 ± 0,29

463 ± 18

4H

47,47 ± 0,29

575 ± 26

R15

4,82 ± 0,22

257 ± 47

*6H – SiC odmiana heksagonalna, 4H – SiC odmiana heksagonalna,
R15 – SiC odmiana trygonalna

wyniosáa 1296 MPa. Jest to wartoĞü zdecydowanie niĪsza
od spodziewanej dla tego materiaáu. Dane literaturowe [4]
podają wytrzymaáoĞü na poziomie 2000 MPa. Co bardziej
zadziwiające wartoĞü ta jest niĪsza nawet od wyniku dla
tlenku glinu. Proces prasowania izostatycznego na gorąco
wĊglika krzemu powoduje dwukrotny wzrost
Analizując wyniki wytrzymaáoĞci na Ğciskanie nie sposób
nie zauwaĪyü, Īe proces prasowania izostatycznego na
gorąco poprawia wytrzymaoĞü w przypadku obydwu badanych materiaáów. W przypadku tlenku glinu obserwujemy
nieznaczny, bo okoáo 4,5-procentowy wzrost wytrzymaáoĞci
na zginanie. W przypadku wĊglika krzemu zrost ten jest
znaczny i wynosi 20%. Nadmieniü naleĪy, Īe wyniki otrzymane w przypadku wĊglika krzemu są wyraĨnie wyĪsze niĪ
w przypadku tlenku glinu, co potwierdza ogólną opiniĊ na ten
temat. Nie mniej jednak otrzymane wartoĞci wytrzymaáoĞci
na zginanie są zdecydowanie niĪsze niĪ wyniki pojawiające
siĊ w doniesieniach literaturowych. W przypadku tlenku
glinu najwyĪsze wartoĞci otrzymujemy w przypadku próbek
spiekanych izostatycznie i jest to Ğrednio 249 MPa, podczas
gdy autorzy pracy [5] dla najczystszych tlenków glinu uzyskali
wartoĞü 594 MPa przy gĊstoĞci 3,91 g/cm3.
W przypadku wĊglika krzemu wyniki wytrzymaloĞci na
zginanie są zadowalające, zarówno w przypadku próbek
spiekanych swobodnie, jak i spiekanych izostatycznie. Te
ostanie wykazują wytrzymaáoĞc na poziomie 350 MPa, co
jest zgodne z aktualnym stanem techniki wzmiankowanym
w opracowaniu [4].
Dokonując analizy wyników z próby Ğciskania oraz zginania trójpunktowego zauwaĪamy analogiczne tendencje. Ustalona w próbie zginania trójpunktowego tendencja przekáada
siĊ na wyniki otrzymane w próbie Ğciskania (lepsze wyniki dla
próbek hipowanych). Na uwagĊ zasáuguje wyjątkowo niski
wynik otrzymany w probie Ğciskania próbki z SiC spiekanej
swobodnie, mimo iĪ wynik zginania dla tej serii próbek jest
bardzo dobry. Jest on zdecydowanie wyĪszy (min. 500 MPa)
niĪ uzyskany w przypadku próbek wykonanych z Al2O3.

Wyniki pomiarów kąta zwilĪania i energii powierzchniowej
przedstawiono w formie gra¿cznej na Rys. 1 i 2.
ZwilĪalnoĞü opisywana jest najczĊĞciej ze pomocą kąta
zwilĪania oraz swobodnej energii powierzchniowej. Im wartoĞü kąta zwilĪania jest mniejsza tym lepszą zwilĪalnoĞcią
charakteryzuje siĊ materiaá. Wraz ze wzrostem kąta zwilĪania
maleje wartoĞü energii powierzchniowej, czyli pracy potrzebnej do utworzenia nowej jednostki powierzchni rozdziaáu
miĊdzy dwoma fazami bĊdącymi w równowadze.
Zaobserwowano, Īe w przypadku ceramiki korundowej
zastosowanie metody HIP zmniejsza rozwiniĊcie powierzchni, co sprzyja poprawie zwilĪalnoĞci. Kąt zwilĪania ulega
spadkowi, a energia powierzchniowa roĞnie. Z kolei sposób
wykonania próbek z wĊgliku krzemu nie wywiera znacznego
wpáywu na ich zwilĪalnoĞü.
Wyniki analiz dyfrakcyjnych zamieszczono w Tabeli
4. Analiza fazowa próbek wĊglika krzemu prowadzona
na kaĪdym etapie procesu spiekania wykazaáa obecnoĞü
wĊglika krzemu w trzech odmianach krystalicznych: 6H,
4H i 15R. W przypadku materiaáu wyjĞciowego (granulat)
odmiana heksagonalna 6H stanowiáa okoáo 70%, odmiana
4H (równieĪ heksagonalna) - okoáo 23%, pozostaáą czĊĞü
(8%) stanowiáa odmiana trygonalna 15R. Po procesie spiekania swobodnego zdecydowanie maleje udziaá fazy 6H na
korzyĞü fazy 4H (odpowiednio 49% i 46%). Udziaá fazy R15
zmalaá z 8% do okoáo 5%. Poddanie próbek spieczonych
swobodnie procesowi spiekania izostatycznego (HIP) nie
wpáywa w istotny sposób na zmianĊ udziaáu procentowego
poszczególnych faz.
Analiza wielkoĞci krystalitów surowca uĪytego do wykonania próbek badawczych wykazaáa, Īe odmiana heksagonalna grupy 6H wystepuje w dwóch odmianach (6HI
i 6HII) róĪniących siĊ o rząd wielkoĞci rozmiarem krystalitów.
Pierwsza z odmian posiada Ğrednią wielkoĞü krystalitów
wynoszącą 21 nm, podczas gdy druga z odmian skáada siĊ
z krystalitów o Ğredniej wielkoĞci równaj 231 nm. Nadmieniü
naleĪy, Īe obie fazy stanowią po okoáo 33% skáadu fazowego
surowca.
W wyniku procesu spiekania (2150 °C) dochodzi do
znacznego wzrostu wielkoĞci krystalitów. Krsztaáy fazy 6H
osiągają rozmiar 600 nm, fazy 4H rozmiar 585 nm, a fazy
R15 - 213 nm. Ponowny proces spiekania (2000 °C) prowadzony w warunkach ciĞnienia izostatycznego argonu
(300 MPa) nie powoduje dodatkowego rozrosu krystalitów.
W przypadku fazy 6H obserwuje siĊ nawet niewielki spadek
wielkoĞci krystalitów.

5. Podsumowanie
Poddanie powtórnemu procesowi spiekania w warunkach prasowania izostatycznego na gorąco izostatycznego
próbek spiekanych swobodnie przyniosáo wzrost gĊstoĞci
w przypadku próbek korundowych o 1,5%, a w przypadku
próbek z wĊglika krzemu o 2,9%, co daje odpowiednio 98,5%
i 97,5% gĊstoĞci teoretycznej tych materiaáów. W przypadku
obydwu badanych materiaáów proces prasowania izostatycznego na gorąco zwiĊkszyá ich wytrzymaáoĞü na Ğciskanie.
W przypadku Al2O3 jest to 143 MPa, co stanowi okoáo 8%,
natomiast w przypadku próbek SiC obserwujemy 94-procentowy wzrost wytrzymaáoĞci na Ğciskanie odpowiadający
wartoĞci 1229 MPa.
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Wpáyw procesu prasowania izostatycznego na gorąco
na poprawĊ wáasnoĞci wytrzymaáoĞciowych jest równieĪ widoczny w przypadku wĊglika krzemu i badaniu wytrzymaáoĞci
na zginanie. Obserwujemy tu wzrost wytrzymaáoĞci o 20%.
Natomiast w przypadku próbki korundowej jest to wzrost
nieznaczny (11 MPa).
Na uwagĊ zasáuguje fakt, Īe pomimo wyraĨnie wyĪszej
odpornoĞci na zginanie (w porównaniu z korundem) wĊglik
krzemu spiekany swobodnie wykazuje niĪszą wytrzymaáoĞü
na Ğciskanie niĪ korund. W przypadku materiaáów twardych,
takich jak SiC czy Al2O3, wątpliwoĞci budzi zasadnoĞü stosowania próby Ğciskania, gdzie po pierwsze mamy do czynienia
ze záoĪonym stanem naprĊĪeĔ, a po drugie z sytuacją kiedy
stalowe stemple mają zdecydowanie niĪszą twardoĞü niĪ
ceramika.
Rentgenowska analiza fazowa wykazaáa, Īe opracowany
proces spiekania izostatycznego dla próbek SiC nie powoduje rozrostu ziaren oraz zmian w udziale procentowym
poszczególnych faz.
Badania kąta zwilĪania w przypadku tlenku glinu wykazaáy, Īe zastosowanie spiekania izostatycznego zapewnia
niĪszą wartoĞü kąta zwilĪania oraz wyĪszą wartoĞü energii
powierzchniowej. Jest to dowód poprawy zwilĪalnoĞci
w porównaniu do próbek Al2O3 spiekanych swobodnie.
ZwilĪalnoĞü wĊglika krzemu nie ulega zmianie dla róĪnych
parametrów spiekania.
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