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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ poĞwiĊconych otrzymywaniu jednofazowych polikrysztaáów wĊglików niobu i tantalu. Na podstawie przeprowadzonej analizy spiekania w warunkach politermicznych stwierdzono, Īe moĪliwym jest uzyskanie w procesie spiekania
bezciĞnieniowego polikrysztaáów w wysokim stopniu zagĊszczenia w temperaturach nie przekraczających 2000 °C, a wiĊc w temperaturach
relatywnie niskich jak na związki o najwyĪszych temperaturach topnienia. Przeprowadzone nastĊpnie, wg opracowanych przez KuczyĔskiego
i Frenkla modeli, badania spiekania w warunkach izotermicznych potwierdziáy wczeĞniejsze analizy.
Sáowa kluczowe: kinetyka spiekania, wĊgliki metalopodobne, NbC, TaC, model spiekania

PRESSURE-LESS SINTERING OF NIOBIUM CARBIDE AND TANTALUM CARBIDE PART II. ISOTHERMAL SINTERING
NbC and TaC single-phase polycrystals with high density could be obtained in a pressure-less sintering process at temperatures as
low as 2000 °C. Two sintering models were used to verify this statement. To study the sintering of carbides, a modi¿cation of the sintering model proposed by Frenkel, which is valid for non-crystalline viscous solids has been proposed, presuming the viscosity term to be
linearly related to time. Parameters describing the sintering process of investigated carbides such as the initial shrinkage rate Į-1, the limit
of shrinkage at in¿nite time ȕ-1 and initial apparent viscosity Ș0 of system were in turn determined using the Frenkel model. According to the
Kuczynski model, to describe the sintering of carbides, it was attempted to determine mechanisms of mass transport dominating at each
sintering stage. Such data allowed achieving full description of tantalum and niobium carbides sintering.
Keywords: Isothermal sintering, Metal-like carbides, NbC, TaC, Sintering model

1. WstĊp
WĊgliki to związki, w których istnieje bezpoĞrednie wiązanie chemiczne wĊgla z metalem. WyróĪnia siĊ trzy grupy
wĊglików, tj. wĊgliki solopodobne, diamentopodobne i metalopodobne. WĊgiel w wĊglikach metalopodobnych usytuowany jest w lukach oktaedrycznych metalu i z tej racji wĊgliki
te nazywane są metalopodobnymi lub wewnątrzsieciowymi
[1-3]. W strukturze wĊglików metalopodobnych wystĊpuje
unikalne poáączenie trzech rodzajów wiązaĔ: metalicznego,
kowalencyjnego i jonowego. WĊgliki tej grupy wykazują
szereg cennych wáaĞciwoĞci, tj. wysoką twardoĞü, bardzo
wysokie temperatury topnienia (bliskie 4000 °C) oraz dobre
przewodnictwo cieplne i elektryczne [2, 3]. W ostatnich latach
wzrosáo zainteresowanie materiaáami o wysokiej odpornoĞci
termicznej, dlatego teĪ wzrosáo zainteresowanie wĊglikami
metalopodobnymi, gáównie 5. grupy ukáadu okresowego
pierwiastków, tj. TaC NbC [7-13]. Autorzy prac [4-11] wskazują jednak na trudnoĞci w otrzymywaniu jednofazowych
polikrysztaáów z w/w wĊglików. Gáównymi powodami tego
stanu są przewidywane wysokie temperatury spiekania,
wynoszące powyĪej 0,7 temperatury topnienia, wykraczające
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poza zakres temperatur moĪliwych do osiągniĊcia w produkcji, niskie wartoĞci wspóáczynników dyfuzji, wynikające z kowalencyjnego charakteru wiązaĔ oraz, jak podaje literatura
[6-11], obecnoĞü zanieczyszczeĔ tlenkowych, wystĊpujących
zwykle w postaci warstw pasywacyjnych na ziarnach wĊglików. Mogą one powadziü do powstawania w temperaturach
spiekania lotnych związków, powodowaü transport masy poprzez fazĊ gazową, co ogranicza mechanizmy prowadzące
do zagĊszczania, prowadzi do koalescencji i rozrostu ziaren.
Zanieczyszczenia tlenkowe moĪna usunąü, stosując silnie
redukującą atmosferĊ np. wodoru, wprowadzając dodatki
metaliczne, dodatek wĊgla lub innych wĊglików, jak równieĪ
przemywając proszki roztworem kwasu Àuorowodorowego
[3-18]. Najprostszą i najbardziej popularną metodą uzyskiwania gĊstych tworzyw na bazie wĊglików TaC i NbC jest
wprowadzenie do spiekania dodatków metalicznych, takich
jak Co, Ni i Mn. Dodatki te obniĪają temperaturĊ spiekania,
pozwalają uzyskaü gĊste tworzywa, ale wykluczają je z zastosowaĔ wysokotemperaturowych [14, 15].
Przedstawione w pracy [19] wyniki badaĔ poĞwiĊcone
spiekaniu bezciĞnieniowemu proszków wĊglików NbC1-x
i TaC1-x pokazaáy, Īe istnieje moĪliwoĞü wytworzenia z nich
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gĊstych, jednofazowych spieków. Badania te postanowiono
uzupeániü o modelowe opisy spiekania stworzone na gruncie
teorii Frenkla [20-22] i teorii KuczyĔskiego [23, 24], czemu
poĞwiĊcona jest niniejsza praca. Pierwszy z modeli, model
Frenkla podchodzi do spiekanego ukáadu makroskopowo,
zakáadając, Īe w wysokich temperaturach podczas spiekania
ukáadów záoĪonych z ziaren krystalicznych i porów moĪe wystąpiü páyniĊcie podobne do páyniĊcia lepkoĞciowego, które
związane jest z nieodwracalną deformacją ukáadu ciaáo staáe-gaz. Model Frenkla rozpatruje zachowanie ukáadu zgodnie
z prawami reologii. Mechanizm páyniĊcia lepkoĞciowego wystĊpuje pod wpáywem naprĊĪeĔ wewnĊtrznych wywoáanych
przez siáy kapilarne, sumujących siĊ w formie efektywnego
ciĞnienia hydrostatycznego. WielkoĞci te bezpoĞrednio zaleĪą od spadku energii powierzchniowej, która jest funkcją
geometrii ukáadu. Wzrost skurczu ukáadu zachodzi liniowo
z czasem izotermicznego spiekania zgodnie z równaniem:

ΔV = 3ΔL = K γ SG ⋅ t
V0
L0
R ⋅η

(1)

gdzie:
K – staáa,

ΔL – skurcz wybranego parametru liniowego próbki,
L0
ΔV – skurcz objĊtoĞciowy próbki,
V0

ȖSG – energia swobodnej powierzchni ziaren,
Ș – pozorna lepkoĞü ukáadu (makroskopowy efektywny
wspóáczynnik lepkoĞci),
R – promieĔ ziaren,
t – czas spiekania.
Na podbudowie torii Frenkla rozwijane byáy teorie, podchodzące do spiekanego ukáadu w skali mikro. Pines [25]
wyprowadziá zaleĪnoĞü wiąĪącą zmiany geometrii spiekanego ukáadu záoĪonego z ziaren i porów z elementarnymi
dyfuzyjnymi mechanizmami transportu masy. W oparciu
o teoriĊ Pinesa, KuczyĔski [23, 24], podjąá próbĊ oceny
wpáywu poszczególnych mechanizmów transportu masy
na zmiany morfologii spiekanego ukáadu. Poddaá analizie
elementarne zjawiska spiekania na uproszczonych ukáadach
modelowych. NastĊpnie sformuáowaá i rozwiązaá fenomenologiczne równania transportu masy dla okreĞlonych ukáadów
geometrycznych. PostĊp spiekania w myĞl teorii KuczyĔskiego, która takĪe byáa rozwijana [26-31], moĪna Ğledziü
obserwując zmiany geometrii ukáadu w trakcie zbliĪania siĊ
Ğrodków dwu sąsiednich ziaren, co moĪna przeáoĪyü na
makroskopowy skurcz caáego spiekanego ukáadu. Równanie
kinetyczne opisujące tą zaleĪnoĞü jest nastĊpujące:
m

ΔL = ⎛ B(T ) ⎞ ⋅ t m
⎟
⎜
L0 ⎝ R p ⎠

(2)

gdzie:

ΔL
– skurcz wybranego parametru liniowego próbki,
L0
R – promieĔ ziaren,
B(T) – funkcje zaleĪne od rodzaju transportu masy i temperatury,
m, p – staáe,
t – czas.

Dla kaĪdego z mechanizmów transportu masy w procesie spiekania wymienione wyĪej równanie kinetyczne róĪni
siĊ przede wszystkim wartoĞciami wykáadnika potĊgowego
m oraz postaciami funkcji B(T). Przykáadowe wartoĞci wykáadników potĊgowych m zestawiono w Tabeli 1. Niektóre
z mechanizmów nie wywoáują skurczu caáego spiekanego
ukáadu, tj. dyfuzja powierzchniowa i proces parowania-kondensacji, prowadzą jedynie do zmian morfologii spiekanego
ukáadu ziaren i porów [28-31]. NiemoĪliwe jest zatem sformuáowanie w ich przypadku równaĔ kinetycznych wiąĪących
skurcz wybranego parametru liniowego z czasem spiekania,
dlatego w Tabeli 1 nie podano dla nich wartoĞci wykáadnika
potĊgowego m.

2. Eksperyment i metodyka pomiarowa
Proszki wĊglików otrzymano na drodze bezpoĞredniej
syntezy z pierwiastków; jako substratów uĪyto wĊgla pochodzącego z rozkáadu Īywicy fenolowo-formaldehydowej Nowolak MR (Organika-Sarzyna), która po pirolizie pozostawia
50% swej masy w postaci amor¿cznego wĊgla i proszków
metali Nb oraz Ta (Nb – AB102102 Ta - AB102016; ¿rmy
ABCR GmbH&Co.KG). ZaáoĪono, Īe w produktach bĊdą
dominowaü fazy typu MeC o nastĊpującym odstĊpstwie od
stechiometrii: NbC0,9 i NbC0,8 oraz TaC0,9 i TaC0,8. Po syntezie i
procesie rozdrabniania uzyskane proszki scharakteryzowano
pod wzglĊdem skáadu fazowego, metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego XRD (X’Pert, Panalytical), okreĞlono zawartoĞü tlenu i wĊgla metodą spalania przy pomocy
aparatu LECO, jak równieĪ oznaczono rozkáad wielkoĞci
ziaren metodą DLS (Nanosizer-ZS, Malvern Instruments).
CharakterystykĊ proszków przedstawiono w Tabeli 2.
W celu usuniĊcia zanieczyszczeĔ tlenowych, które zwykle wystĊpują jako pasywujące ziarna wĊglików warstwy
tlenkowe, związania nieprzereagowanych metali w wĊgliki
MeC i wysycenia luk oktaedrycznych w wĊglikach Me2C,
wprowadzono do proszków wĊgiel pod postacią Īywicy fenolowo-formaldehydowej Nowolak MR. Optymalny dodatek
wĊgla dobrano empirycznie, dlatego, Īe przeprowadzone
obliczenia iloĞci wĊgla niezbĊdnego do przeprowadzenia
Tabela 1. WartoĞci staáych m i p w równaniu (2), zaleĪne od dominującego mechanizmu transportu masy.
Table 1. Constants m and p in equation (2) that are dependent on
the predominant mechanism of mass transport.

Mechanizm transportu masy

Wykáadniki
potĊgowe
m

p

Dyfuzja objĊtoĞciowa

2/5

3

Dyfuzja po granicach ziaren

1/3

4

Przegrupowanie ziaren

<1

1

>1

1

Dyfuzją w fazie ciekáej

1/3

-

Rozpuszczaniem fazy
staáej w cieczy

1/2

-

SPIEKANIE W FAZIE STAàEJ

SPIEKANIE W FAZIE CIEKàEJ
PáyniĊcie lepkoĞciowe
Proces
rozpuszczaniakrystalizacji
kontrolowany:
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Tabela 2. Charakterystyka proszków uĪytych do badaĔ.
Table 2. Phase and chemical compositions of carbide powders
used in the study.
[% mas.]

NbC0,8

NbC0,9

TaC0,8

TaC0,9

MeC

79,2

84,2

89,3

93,8

Me

5,0

3,8

5,9

2,6

Me2C

6,4

1,8

3,7

3,1

MeO

9,4

7,9

-

-

MeO2

-

2,4

-

-

Me2O5

-

-

1,1

0,5

% mas. tlenu

2,36

2,36

1,65

1,51

% mas. wĊgla

7,79

9,27

5,28

5,35

nia zostaá osiągniĊty, gdy do próbek wprowadzono wĊgiel
w iloĞci od 1% do 2,5% (Tabela 3), dlatego postanowiono
wykonaü pomiary kinetyki spiekania dla kilku dodatków
wĊgla. Pomiary skurczu spiekania wykonywano wzdáuĪ
Ğrednicy próbek, o początkowej wartoĞci 13 mm. PostĊpując
zgodnie z zaáoĪeniami modelowego opisu spiekania wedáug
teorii KuczyĔskiego dokonano rejestracji skurczu spiekania
w funkcji czasu w warunkach izotermicznych, w wyznaczonych, charakterystycznych temperaturach spiekania TS.
NastĊpnie zarejestrowane krzywe zmian skurczu liniowego
próbek w funkcji czasu przeksztaácono do postaci liniowej
przez zlogarytmowanie (równanie (3)).

⎛
⎞
B(T )
log⎜⎜ ΔL ⎟⎟ = m(log t ) + m ⎡log⎛⎜ p ⎞⎟⎤
⎢⎣ ⎝ R ⎠⎥⎦
L
⎝ 0 ⎠

(3)

Tabela 3. Dane zebrane na podstawie pomiarów spiekania w warunkach politermicznych próbek NbC0,8 i TaC0,9.
Table 3. The data collected on the basis of polythermal sintering of NbC0.8 and TaC0.9 samples.

NbC0,8

TaC0,9

Dodatek wĊgla
[% mas.]

GĊstoĞü pozorna [g/cm3]/gĊstoĞü
wzglĊdna [%]

Skáad fazowy
analiza XRD

1,0

7,44/95,7

98,1% NbC; 1,9% NbO2

1,5

7,43/95,5

2,0

7,12/91,5

2,5

7,21/92,7

3,0

6,87/88,3

1,5

12,17/84,0

2,0

13,35/92,2

2,5

11,26/77,8

wyĪej wymienionych reakcji róĪnią siĊ znacznie w zaleĪnoĞci
od przyjĊtego toku postĊpowania i oznaczeĔ stĊĪenia tlenu
w proszkach [19]. Optymalny dodatek wĊgla, gwarantujący
uzyskanie gĊstych tworzyw ustalono na podstawie pomiarów
gĊstoĞci (Tabela 3) i obserwacji mikrostruktury wytworzonych
spieków. Próbki surowe przygotowywano mieszając proszek
wĊglika z odpowiednią objĊtoĞcią 20-procentowego roztworu
alkoholowego Īywicy Nowolak MR. MieszaninĊ homogenizowano, ucierając ją w moĨdzierzu z SiC, a nastĊpnie
granulowano przecierając przez sito perlonowe o wymiarze
oczka 0,5 mm. Surowe ksztaátki prasowano jednoosiowo,
dwustronnie pod ciĞnieniem 150 MPa w matrycy wykonanej z ZrO2. Uzyskane próbki o Ğrednicy 13 mm i wysokoĞci
3–5 mm charakteryzowano podając ich gĊstoĞü wzglĊdną,
która wynosiáa ok. 60%. Tak uformowane, surowe ksztaátki
spiekano wpierw w dylatometrze wysokotemperaturowym,
w warunkach politermicznych i rejestrowano zmiany wymiarów liniowych w funkcji temperatury. Pomiary te miaáy na celu
m.in. wyznaczenie charakterystycznych temperatur spiekania obu badanych wĊglików czyli temperatury początku T0
i koĔca spiekania TS. Pomiary te zostaáy dokáadnie opisane
w czĊĞci I artykuáu [19], a ich wyniki zebrano w Tabeli 3.
AnalizĊ procesu spiekania w warunkach izotermicznych
przeprowadzano na próbkach, które uformowano w identyczny sposób jak próbki przeznaczone do spiekania politermicznego. Do badaĔ spiekania w warunkach izotermicznych
wybrano proszki NbC0,8 i TaC0,9. Pomiary skurczu spiekania
w warunkach izotermicznych wykonywano na próbkach,
do których wprowadzono wyznaczony, optymalny dodatek
wĊgla. W przypadku proszku NbC0,8 wysoki stopieĔ spiecze-
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100% NbC

100% TaC

T0 [°C]

TS [°C]

1250

1800

1200

1800

1150

1800

1150

1750

1150

1800

1100

1750

1100

1650-1700

Operacja ta daáa podstawy do wyróĪnienia odcinków
prostych o róĪnych wspóáczynnikach kierunkowych równych
co do wartoĞci, zgodnie z równaniem (2), wykáadnikowi potĊgowemu m. Zgodnie z zaáoĪeniami teorii KuczyĔskiego na
podstawie wartoĞci wykáadnika potĊgowego m moĪna sugerowaü rodzaj mechanizmu transportu masy odpowiedzialny
za proces zagĊszczania (Tabela 1).
Tabela 4. Temperatury, w których wykonywano pomiary spiekania
w warunkach izotermicznych.
Table 4. Temperatures used for sintering kinetics measurements.

NbC0,8
TaC0,9

Dodatek wĊgla
[% mas.]

Temperatury pomiarowe
[°C]

1,0

1700; 1750; 1800

1,5

1700; 1750; 1800

2,0

1700; 1750; 1800

2,0

1700; 1750; 1800

Modelowy opis spiekania zgodnie z teorią Frenkla
przeprowadzono równieĪ w oparciu o pomiary skurczu
spiekania w funkcji czasu w staáej temperaturze, przy czym
w tym przypadku pomiary skurczu spiekania prowadzono
w kilku staáych temperaturach zbliĪonych do wyznaczonych
charakterystycznych temperatur spiekania TS (Tabela 4).
W modelowym opisie spiekania wedáug Frenkla zakáada
siĊ, Īe jedynym parametrem wpáywającym na strukturalną
mody¿kacjĊ ukáadu jest lepkoĞü pozorna h (makroskopowy
efektywny wspóáczynnik lepkoĞci) , podczas gdy energia
powierzchniowa gSG i rozmiar ziaren R pozostają bez zmian.
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UwaĪa siĊ, Īe podczas procesu zagĊszczania w miarĊ
zmniejszania siĊ skurczu ukáadu obserwowany jest wzrost
jego lepkoĞci pozornej, zgodnie z równaniem (4):

(n )t = η0 (1 + εt )

(4)

gdzie:
İ – szybkoĞü wzrostu lepkoĞci ukáadu,
Ș0 – początkowa lepkoĞü pozorna ukáadu,
Biorąc pod uwagĊ wymienione zaáoĪenia moĪna równanie Frenkla (1) doprowadziü do nastĊpującej postaci:

ΔL = t
L0 α + βt

−1

lub

⎛
⎞
⎜⎜ ΔL ⎟⎟ ⋅ t = α + βt
⎝ L0 ⎠

(5)

gdzie:

α=

η0 ⋅ R

γ SG ⋅ K

a)

η ⋅R ⋅ε
β= 0
γ SG ⋅ K

K – staáa.
Na podstawie prostoliniowej zaleĪnoĞci
−1

⎛
⎞
⎜⎜ ΔL ⎟⎟ ⋅ t = f (t )
(6)
⎝ L0 ⎠
moĪna wyznaczyü staáe Į i ȕ, które stanowią odpowiednio
Į - wyraz wolny i ȕ - wspóáczynnik kierunkowy prostej. De¿nicje staáych są nastĊpujące: Į-1 jest początkową szybkoĞcią
skurczu ukáadu, podczas gdy ȕ-1 jest granicznym skurczem
w czasie nieskoĔczonym. Na podstawie staáej a moĪna
oszacowaü początkową wartoĞü lepkoĞci pozornej Ș0. W tym
celu zakáada siĊ, Īe wyjĞciowy rozmiar ziaren R wynosi
10-6 m, a energia swobodnej powierzchni ziaren jest równa
5 J/m2 [32, 33]. Ponadto posáugując siĊ równaniem Arrheniusa i wyznaczoną wartoĞcią początkowej szybkoĞci skurczu
Į-1 moĪna wyznaczyü energiĊ aktywacji procesu spiekania
zgodnie z nastĊpującym równaniem:

l n α −1 = −

Q 1
⋅ + l n α 0−1
R T

b)

(7)

gdzie:
Q – pozorna energia aktywacji spiekania,
R – staáa gazowa.

3. Rezultaty i dyskusja
Na Rys. 1 przedstawiono krzywe zmian skurczu liniowego w funkcji czasu badanych próbek, które zarejestrowano w temperaturach pomiarowych zebranych w Tabeli 4.
Wyniki pomiarów gĊstoĞci pozornej i wzglĊdnej spieków,
uzyskanych z pomiarów skurczu spiekania w warunkach
izotermicznych, zestawiono w Tabeli 5. Opracowane zgodnie
z ujĊciem Frenkla dane przedstawiono na Rys. 2 i w Tabeli 6.
Na Rys. 3 przedstawiono zaleĪnoĞci lnĮ-1= f(T-1), sáuĪące
wyznaczeniu energii aktywacji procesu spiekania, próbek
wykonanych z proszku NbC0,8 aktywowanych róĪnym dodatkiem wĊgla. Z kolei dane opracowane wedáug modelu
KuczyĔskiego zebrano na Rys. 4 i w Tabeli 7.
Wyniki badaĔ uzyskane z analizy procesu spiekania
w warunkach izotermicznych, opracowane zgodnie z modelami KuczyĔskiego i Frenkla, pozostają w zgodzie z danymi
uzyskanymi z pomiarów skurczu spiekania w warunkach
politermicznych. Badania przeprowadzano w temperatu-

c)

d)
Rys. 1. Wykresy zaleĪnoĞü zmian skurczu liniowego w funkcji czasu:
a) NbC0,8+1% C, b) NbC0,8+1,5% C, c) NbC0,8+2% C, d) TaC0,9+2% C.
Fig. 1. Linear shrinkage vs. time of NbC0.8 and TaC0.9 samples: a)
NbC0,8+1% C, b) NbC0,8+1,5% C, c) NbC0,8+2% C, d) TaC0,9+2% C.
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Tabela 5. GĊstoĞü pozorna i wzglĊdna spieków NbC0,8 i TaC0,9, które wytworzono w warunkach izotermicznych.
Table 5. Apparent and relative densities of NbC0.8 and TaC0.9 samples sintered under isothermal conditions.
NbC0,8+1%C
Dane

GĊstoĞü pozorna [g/cm3]
GĊstoĞü wzglĊdna [%]

NbC0,8+1,5%C
Temperatury pomiarowe [°C]

1700

1750

TS 1800

1700

1750

TS 1800

6,55
84

7,05
91,5

7,28
94

6,87
88

6,99
90

7,03
90,5

NbC0,8+2%C
Dane

GĊstoĞü pozorna [g/cm3]
GĊstoĞü wzglĊdna [%]

TaC0,9+2%C
Temperatury pomiarowe [°C]

1700

1750

TS 1800

1700

TS 1750

1800

7,06
91

7,18
92

7,11
91,5

11,10
76

13,44
91

10,99
75

rach bliskich lub równych charakterystycznej temperaturze
spiekania TS, którą wyznaczono na podstawie pomiarów dylatometrycznych, a dokáadnie krzywych spiekania przedstawiających zaleĪnoĞü ¨d/d0=f(T). Wszystkie badane próbki w
charakterystycznych temperaturach spiekania TS (Tabela 5,
Rys. 1) w czasie od 45 s do 900 s osiągają wysoki stopieĔ
spieczenia (91%-94%). Zaobserwowano (Rys. 1), Īe w przypadku próbek wykonanych z proszku NbC0,8 aktywowanych
róĪnym dodatkiem wĊgla czas spiekania jest tym dáuĪszy
im wiĊkszy dodatek aktywatora. W temperaturach zbliĪonych do wyznaczonych charakterystycznych temperatur
spiekania stopieĔ spieczenia próbek jest niĪszy, a czas na
jego osiągniĊcie zwykle znacznie dáuĪszy (Rys. 1, Tabela
5). Przedstawione wyniki pomiarów są potwierdzeniem wyznaczonych na podstawie krzywych spiekania ¨d/d0 = f(T)
charakterystycznych temperatur spiekania TS [19].
Zaprezentowane na Rys. 2 i w Tabeli 6 wyniki pomiarów,
opracowane zgodnie z modelowym podejĞciem Frenkla,
jeszcze dobitniej potwierdzają zasadnoĞü wyznaczonych
charakterystycznych temperatur spiekania T S i wybór
optymalnego dodatku wĊgla w przypadku próbek NbC0,8
i TaC0,9. W Tabeli 6 zebrano wartoĞci wyrazu wolnego
Į i wspóáczynnika kierunkowego ȕ prostych (¨d/d0)-1Ât = f(t).

Na ich podstawie obliczono początkową szybkoĞü skurczu
Į-1, skurcz w czasie nieskoĔczonym ȕ-1 oraz początkową
wartoĞü lepkoĞci pozornej Ș0. Próbki NbC0,8 spiekane w temperaturze 1800 °C, a wiĊc w charakterystycznej temperaturze
spiekania, do których wprowadzono róĪne dodatki wĊgla, tj.
1%, 1,5% i 2% wykazują najmniejsze wartoĞci początkowej
lepkoĞci pozornej Ș0 i najwiĊksze wartoĞci początkowej
szybkoĞci skurczu Į-1 i skurczu w czasie nieskoĔczonym
ȕ-1. Porównanie wyznaczonych w temperaturze 1800 °C
wymienionych parametrów dla róĪnych dodatków wĊgla
pokazuje, Īe najwiĊksze wartoĞci początkowej szybkoĞci
skurczu Į-1 i skurczu w czasie nieskoĔczonym b-1 osiągane są
w przypadku dodatków wĊgla równych 1% i 1,5%. RównieĪ
wartoĞci początkowej lepkoĞci pozornej Ș0 (~3,5Â108 PaÂs)
są mniejsze w przypadku próbek aktywowanych dodatkami
wĊgla 1% i 1,5% w porównaniu do próbki aktywowanej 2%
dodatkiem wĊgla (~4,5Â108 PaÂs). Modelowy opis spiekania
w ujĊciu Frenkla wykonany dla próbki TaC0,9 aktywowanej
optymalnym 2% dodatkiem wĊgla dostarcza bezsprzecznych
informacji. W przypadku charakterystycznej temperatury
spiekania 1750 °C wszystkie wyznaczone parametry są optymalne (Tabela 6), tj. wartoĞü początkowej lepkoĞci pozornej
Ș0 jest najmniejsza, a wartoĞci początkowej szybkoĞü skurczu

Tabela 6. Dane uzyskane z pomiarów spiekania w ujĊciu Frenkla.
Table 6. Data obtained from sintering measurements according to Frenkel model.
NbC0,8 II+1%C
Dane

Į
ȕ

NbC0,8II+1,5%C
Temperatury pomiarowe [°C]

1700

1750

1800

1700

1750

1800

111,02

75,87

67,27

93,37

82,7

70,53

4,77

4,65

4,68

3,5

3,56

4,12

Į początkowa szybkoĞü skurczu
ȕ-1 skurcz w czasie nieskoĔczonym

0,009

0,013

0,015

0,011

0,012

0,014

0,210

0,215

0,214

0,286

0,281

0,243

Ș0 [PaÂs] wartoĞü początkowej lepkoĞci

5,55Â108

3,79Â108

3,36Â108

4,67Â108

4,14Â108

3,53Â108

-1

pozornej

NbC0,8 II+2%C
Dane

Į
ȕ

Temperatury pomiarowe [ C]
1700

1750

1800

1700

1750

1800

300,08

144,91

98,96

100,5

56,05

48,12

6,67

5,19

5,57

4,45

3,80

4,65

Į początkowa szybkoĞü skurczu
ȕ-1 skurcz w czasie nieskoĔczonym

0,003

0,007

0,010

0,010

0,018

0,021

0,150

0,193

0,180

0,225

0,263

0,215

Ș0 [PaÂs] wartoĞü początkowej lepkoĞci

1,50Â109

7,25Â108

4,59Â108

5,03Â108

2,80Â108

2,41Â108

-1

pozornej
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a)
a)

b)

c)

d)
Rys. 2. ZaleĪnoĞci [(¨d/d0)-1⋅t] w funkcji czasu próbek NbC0,8 i TaC0,9
z róĪnym dodatkiem wĊgla: a) NbC0,8+1% C, b) NbC0,8+1,5% C, c)
NbC0,8+2% C, d) TaC0,9+2% C.
Fig. 2. [¨d/d0]-1⋅t as a function of time for the NbC0.8 and TaC0.9
polycrystals with various carbon additives: a) NbC0,8+1% C, b)
NbC0,8+1,5% C, c) NbC0,8+2% C, d) TaC0,9+2% C.

b)

c)

d)
Rys. 4. ZaleĪnoĞci ¨d/d0 = f(t) przedstawione w ukáadzie logarytmicznym (model KuczyĔskiego): a) NbC0,8+1% C, TS = 1800 °C,
b) NbC0,8+1,5% C, TS = 1800 °C, c) NbC0,8+2%C, TS = 1800 °C, d)
TaC0,9+2% C, TS = 1750 °C.
Fig. 4. Relationships ¨d/d0 = f(t) shown in the logarithmic scale
(Kuczynski model): a) NbC0,8+1% C, TS = 1800 °C, b) NbC0,8+1,5%
C, TS = 1800 °C, c) NbC0,8+2%C, TS = 1800 °C, d) TaC0,9+2% C,
TS = 1750 °C.
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Į-1 i skurczu w czasie nieskoĔczonym ȕ-1 są najwiĊksze,
w porównaniu z temperaturami spiekania 1700 °C i 1800 °C.
Na podstawie wykresów zaleĪnoĞci lnĮ-1 = f(T-1) oszacowano energiĊ aktywacji procesu spiekania próbek NbC0,8
aktywowanych róĪnym dodatkiem wĊgla (Rys. 3). Na Rys. 3
moĪna wyróĪniü dwie grupy spieków róĪniące siĊ znacznie
wartoĞciami wspóáczynników kierunkowych prostych, na podstawie których zgodnie z równaniem (7) oszacowano wartoĞci energii aktywacji. W przypadku próbek aktywowanych
dodatkiem wĊgla wynoszącym 1% (128±26 kJ/mol) i 1,5 %
(71±18 kJ/mol) wartoĞü energii aktywacji jest duĪo mniejsza
w porównaniu do próbki aktywowanej 2-procentowym dodatkiem wĊgla (283±63 kJ/mol), co równieĪ potwierdza wybór
optymalnych dodatków wĊgla.
Próba okreĞlenia dominujących mechanizmów transportu
masy zgodnie z podejĞciem KuczyĔskiego w próbkach NbC0,8
aktywowanych róĪnym dodatkiem wĊgla pokazaáa, Īe we
wszystkich przypadkach wystĊpują dwa etapy spiekania.
W pierwszym etapie spiekania skurcz zachodzi bardzo intensywnie. Pierwszy etap w przypadku wszystkich próbek
trwa od 15 s do 30 s (Tabela 7, Rys. 4). Skurcz spiekania
w drugim etapie nie zachodzi juĪ tak intensywnie, a czas
trwania tego etapu wynosi od 30-40 sekund, gdy dodatek
wĊgla jest optymalny i 900 sekund, gdy dodatek wĊgla jest
wiĊkszy od optymalnego (NbC0,8+2% C). WartoĞü wykáadnika
potĊgowego m w pierwszym etapie spiekania w przypadku
spieków NbC0,8 z ustalonym na podstawie wczeĞniejszych
pomiarów optymalnym dodatkiem wĊgla, tj. 1% i 1,5% znacznie przekracza wartoĞü jednoĞci i wynosi odpowiednio 1,44
i 1,20. WartoĞü wykáadnika potĊgowego m zmniejsza siĊ,
gdy dodatek wĊgla wzrasta i dla 2% dodatku wynosi 1,01.
Zgodnie z teorią [29, 30] wartoĞü wykáadnika potĊgowego
m bliska jednoĞci sugeruje, Īe dominującym mechanizmem
transportu masy jest przegrupowanie ziaren. WiĊksza od
jednoĞci wartoĞü wykáadnika potĊgowego m wskazuje, Īe
przegrupowanie zachodzi w obecnoĞci fazy ciekáej [30].
Stwierdzenia te są zgodne z obserwacjami mikrostruktury
spieków. Przy niewielkim 1-procentowym dodatku wĊgla
w ukáadzie moĪe dochodziü do powstania ciekáej fazy tlenkowej, której pozostaáoĞci widoczne są w mikrostrukturze
(Rys. 5a). Im dodatek wĊgla jest wiĊkszy tym wiĊcej tlenków
jest redukowanych i tym mniej powstaje ciekáej fazy tlenko-

Rys. 3. ZaleĪnoĞci lnĮ-1= f(T-1) w przypadku spieków NbC0,8 aktywowanych róĪnym dodatkiem wĊgla
sáuĪące wyznaczeniu energii aktywacji procesu spiekania.
Fig. 3. Plots of lnĮ-1 vs. T-1 for determining activation energy of the
sintering process of NbC0.8 bodies activated for sintering with various carbon additives.
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wej, a mikrostruktura uzyskuje cechy charakterystyczne dla
spiekania w fazie staáej (Rys. 5b i 5c).
W drugim etapie spiekania próbek NbC0,8, do których
wprowadzono dodatek wĊgla w iloĞci 1% i 1,5% wykáadnik
potĊgowy m przyjmuje wartoĞci bliskie wartoĞciom odpo-

a)

b)

c)
Rys. 5. Mikrofotogra¿e SEM próbek NbC0,8 aktywowanych róĪnym
dodatkiem wĊgla: a) 1%, b) 1,5% i c) 2%.
Fig. 5. SEM micrographs of NbC0.8 samples activated with various
additives of carbon: a) 1%, b) 1,5% and c) 2%.
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Tabela 7. WartoĞci wykáadników potĊgowych m, wyznaczone na podstawie prostych pokazanych na Rys. 2 (model KuczyĔskiego).
Table 7. Values of exponent m determined on the basis of relationships presented in Fig. 2 (Kuczynski model).
Skáady
NbC0,8+1% C

NbC0,8+1,5% C

NbC0,8+2% C

TaC0,9+2% C

WartoĞci wykáadnika potĊgowego m
(w nawiasach podano czasy trwania poszczególnych etapów spiekania)
Etap I

Etap II

Etap I

Etap II

Etap I

Etap II

Etap I

Etap II

1,44
(20 sek.)

0,23
(40 sek.)

1,20
(15 sek.)

0,25
(30 sek.)

1,01
(30 sek.)

0,06
(900 sek.)

1,26
(30 sek.)

0,11
(60 sek.)

89

95

86

95

97

100

Oszacowany stopieĔ spieczenia [%]
95

88

wego m w drugim etapie wynosi 0,11 i nie jest zbliĪona do
Īadnej teoretycznej wartoĞci.
Oszacowany, w przypadku wszystkich badanych próbek,
wysoki stopieĔ zagĊszczenia po pierwszym etapie spiekania, czyli po przegrupowaniu ziaren, bliski 90%, niemoĪliwy
z punktu widzenia teorii wskazuje, Īe wraz z przegrupowaniem dochodziü moĪe do akomodacji ksztaátów ziaren [34].
Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, gdy w ukáadzie
dochodzi do pojawienia siĊ cieczy.

4. Podsumowanie

Rys. 6. Mikrofotogra¿a próbki TaC0,9 aktywowanej 2-procentowym
dodatkiem wĊgla.
Fig. 6. Image of TaC0.9 sample activated with 2% carbon additive
(optical microscope).

wiadającym mechanizmowi rozpuszczania-krystalizacji,
który kontrolowany jest dyfuzją w cieczy (Tabela 1). Wzrost
dodatku wĊgla do 2% powoduje prawdopodobnie, zmianĊ
charakteru spiekania ze spiekania w obecnoĞci fazy ciekáej
na spiekanie w fazie staáej, o czym Ğwiadczą wartoĞci wykáadnika potĊgowego m dla pierwszego etapu spiekania.
Dlatego teĪ w przypadku próbki z 2-procentowym dodatkiem
wĊgla wartoĞü wykáadnika potĊgowego m w drugim etapie
spiekania równa 0,06 nie przystaje do Īadnej teoretycznej
wartoĞci.
Pomiary kinetyki spiekania, wg podejĞcia KuczyĔskiego,
próbki TaC0,9 przeprowadzono tylko dla optymalnego dodatku
wĊgla wynoszącego 2% (Rys. 4d, Tabela 7). RównieĪ i w tym
przypadku wartoĞü wykáadnika potĊgowego m w pierwszym
etapie spiekania przekracza wartoĞü jednoĞci i wynosi 1,26.
WartoĞü ta sugeruje, Īe dominującym mechanizmem jest
przegrupowanie ziaren wspomagane obecnoĞcią cieczy.
Z tą róĪnicą, Īe mikrostruktura nie wykazuje cech obecnoĞci
cieczy. MoĪna jednak sugerowaü, Īe powstaáa ciecz, której
Ĩródáem prawdopodobnie są tlenki tantalu, moĪe byü niestabilna i w trakcie studzenia moĪe zanikaü. Potwierdzeniem
tych przypuszczeĔ są wyniki obliczeĔ entalpii swobodnej
reakcji karbotermicznej redukcji tlenków tantalu(IV) i tantalu(V), zaprezentowane w pracy [19]. JeĞli zaáoĪy siĊ, Īe
dominującym tlenkiem jest TaO2, to tym bardziej w obecnoĞci
wĊgla ulegnie on rozkáadowi. WartoĞü wykáadnika potĊgo-

Badane wĊgliki niobu i tantalu to związki o jednych
z najwyĪszych temperatur topnienia. W Ğwietle najnowszych
badaĔ moĪna stwierdziü, Īe wykazują znaczną podatnoĞü
na spiekanie. Początek spiekania przypada na 0,25-0,3
temperatur topnienia, a koniec spiekania na 0,5 temperatur topnienia obu związków. Próbki z optymalnym dodatkiem wĊgla w krótkim czasie, wynoszącym okoáo 1 minuty,
osiągają wysoki stopnieĔ zagĊszczenia (0,91-0,95 T.D.).
Dane opracowane zgodnie z modelem Frenkla potwierdzają
zasadnoĞü wyznaczonych charakterystycznych temperatur
spiekania i optymalnych dodatków wĊgla. Przeprowadzona
analiza spiekania w staáych temperaturach opracowana
wg modelu KuczyĔskiego pozwala sugerowaü, Īe podczas
spiekania dochodzi do powstawania cieczy sprzyjającej
otrzymaniu gĊstych materiaáów. W mikrostrukturze spieków
NbC0,8 moĪna zaobserwowaü pozostaáoĞci po tej cieczy.
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