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Streszczenie
Praca przedstawia wyniki badaĔ prowadzonych nad uzyskaniem wodnych zawiesin wĊglika krzemu gwarantujących otrzymanie gĊstych spieków SiC. W celu nadania odpowiednich parametrów mechanicznych uformowanym wyrobom do zawiesin wprowadzono Ğrodek
wiąĪący - akryl. Podczas pracy wykonano badania wáaĞciwoĞci reologicznych otrzymanych zawiesin poáączone z ich optymalizacja pod
kątem formowania metodą natrysku przy uĪyciu prototypowej aparatury zaprojektowanej w Katedrze Ceramiki Specjalnej, WIMIC, AGH.
Aparatura ta pozwala uzyskaü wyroby páaskie oraz o ksztaácie cylindrycznym. Kluczowym etapem formowania wyrobów okazaáo siĊ wáaĞciwe
odpowietrzenie zawiesiny. Uformowane wyroby byáy spiekane w temperaturach 2050 ºC i 2150 ºC. Uzyskano gĊstoĞci wzglĊdne powyĪej
97%. Zaobserwowano, Īe temperatura spiekania wpáywa zarówno na gĊstoĞü materiaáów, jak i na pokrój wystĊpujących w nich ziaren SiC.
Sáowa kluczowe: wĊglik krzemu, zawiesina wodna, formowanie natryskowe

CONSOLIDATION OF AQUEOUS SUSPENSIONS OF SILICON CARBIDE BY A SPRAY FORMING METHOD
The paper presents the results of research on preparation of aqueous suspensions of silicon carbide for manufacturing dense SiC
materials by means of sintering. Acrylic binder was added to the suspensions in order to ensure adequate mechanical properties of the
consolidated green bodies. Rheological characteristics of the suspensions was studied and optimized in order to match the parameters
to a novel spray forming technique. The spray forming of the suspensions was carried out using a prototype equipment designed at the
Department of Special Ceramics of the Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH-UST. The equipment allows Àat or cylindrical
products to be produced. A key step of the shaping process appeared to be proper de-airing of the suspensions. The consolidated bodies
were sintered at 2050 ºC and 2150 ºC, and the resultant relative densities of SiC bodies exceeded 97%. It was observed that the sintering
temperature affects the density of material and the morphology of grains.
Keywords: SiC, Aqueous suspension, Spray forming

1. WstĊp
Formowanie natryskowe przeprowadzane jest w temperaturze pokojowej i polega na rozpyleniu zawiesiny
w strumieniu gazu (powietrza), który transportuje jej krople
w kierunku natryskiwanej powierzchni. Uformowane ksztaátki
poddawane są procesom suszenia a nastĊpnie spiekania.
Formowanie natryskowe umoĪliwia ksztaátowanie wyrobów
cienkoĞciennych. Daje moĪliwoĞü formowania zarówno
wyrobów páaskich, jak i wyrobów o ksztaácie cylindrycznym,
umoĪliwia kontrolĊ gruboĞci oraz skáadu warstwy.
Zaletą tego procesu jest to, Īe formowanie odbywa siĊ
w temperaturze pokojowej w odróĪnieniu od istniejących metod natryskiwania wysokoenergetycznego (np. natryskiwania
plazmowego), gdzie temperatura przekracza 8000 K [1], co
prowadzi do rozkáadu termicznego SiC [2]. W gáównym zaáoĪeniu metodĊ formowania natryskowego moĪna porównaü
z nanoszeniem farby, zawierającej cząstki ceramiczne, na
páaską bądĨ zakrzywioną powierzchniĊ. Technika ta pozwala
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na pokrywanie warstwą ceramiczną danego wyrobu, lub teĪ
wytwarzanie cienkoĞciennych ksztaátek. W tym przypadku
konieczne jest zastosowanie podáoĪa, pozwalającego na
áatwe oddzielenie uformowanego wyrobu páaskiego (np.
uszczelki) lub wyrobu o symetrii osiowej (np. tygla). Stąd teĪ
dodatek emulsji akrylowej do zawiesiny proszku SiC, który
z jednej strony zapewnia odpowiednie wáaĞciwoĞci mechaniczne formowanej warstwie (wytrzymaáoĞü, elastycznoĞü),
a z drugiej strony powinien poprawiü jej przyczepnoĞü do
podáoĪa, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku farb
akrylowych. Dodatkowo akryl po pirolizie jest Ĩródáem wĊgla,
bĊdącego aktywatorem spiekania SiC. Zastosowanie wody
jako fazy dyspergującej pozwala na obniĪenie kosztów oraz
ochronĊ Ğrodowiska.
Zawiesiny wĊglika krzemu, nadające siĊ do natrysku,
powinny zawieraü odpowiednie iloĞci dodatków umoĪliwiających jego efektywne zagĊszczanie w trakcie spiekania.
Wydaje siĊ, Īe wĞród dostĊpnych kombinacji najlepszymi
aktywatorami spiekania są wĊgiel i bor [3-6] dodawane odpowiednio w iloĞci (3–4)% wag. [5], oraz (0,3-0,5)% wag. [6].

FORMOWANIE WYROBÓW Z WODNYCH ZAWIESIN WĉGLIKA KRZEMU METODĄ NATRYSKOWĄ

Uzyskanie stabilnych zawiesin proszku wĊglika krzemu
zawierających wyĪej wymienione dodatki i cechujących
siĊ wáaĞciwoĞciami reologicznymi odpowiednimi dla danej
metody formowania przysparza wiele trudnoĞci [7], stąd teĪ
brak jest literaturowych doniesieĔ na ten temat. WystĊpujące
publikacje dotyczą zawiesin, w których zastosowano tlenkowe dodatki tlenków glinu i itru (Al2O3 + Y2O3), aktywujące
spiekanie [8].
Celem pracy byáo przygotowanie wodnych zawiesin
proszku wĊglika krzemu, zawierających aktywatory spiekania
(wĊgiel i bor) i uformowanie z nich za pomocą metody natryskowej páaskich oraz cylindrycznych wyrobów, a nastĊpnie
ich spiekanie.

2. Materiaáy i metody
Sporządzano wodne zawiesiny proszku wĊglika krzemu
(SiC) typ UF15 (H.C. Starck), zawierające dodatki niezbĊdne
do jego spiekania, czyli bor amor¿czny (Fluka) oraz sacharozĊ (POCh, Gliwice) bĊdącą prekursorem wĊgla w ukáadzie.
Sacharoza jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, co pozwala
na unikniecie problemu z dodatkiem wĊgla w czystej postaci
(np. gra¿tu lub sadzy), który jest związany z ich maáą zwilĪalnoĞcią przez wodĊ [9]. W wyniku pirolitycznego rozkáadu
sacharozy uzyskuje siĊ ok. 20% wag. wĊgla.
Jako lepiszcza uĪyto kopolimeru akrylu [10], stosowanego z powodzeniem dla ukáadów nietlenkowych [11, 12].
W trakcie badaĔ sporządzano zawiesiny oparte na wodnej
emulsji akrylowej Sigma¿x (Sigma) o róĪnym stĊĪeniu.
Udziaá wagowy czĊĞci staáych (akrylu) w wyjĞciowej emulsji
wynosiá 26,5%.
Rozkáad wielkoĞci cząstek wyĪej wymienionych substancji zmierzono przy uĪyciu metody dyfrakcji Ğwiatáa laserowego (Mastersizer 2000, Hydro S, Malvern Inst.) oraz okreĞlono
dla nich zaleĪnoĞü potencjaáu ȗ od pH zawiesiny (Zetasizer
Nano-ZS, Malvern Inst.). ZawiesinĊ stabilizowano przy uĪyciu nastĊpujących upáynniaczy: Dolapix A88 (Zschimmer &
Schwarz), NH3.aq (POCh) oraz etanoloamina (POCh). Wedáug danych producenta substancją aktywną w upáynniaczu
Dolapix A88 jest związek z grupy aminoalkoholi. Zbadano
wpáyw udziaáu akrylu, sacharozy oraz boru na lepkoĞü zawiesiny (RV III+, Brook¿eld). Zawiesiny sporządzano poprzez
mieszanie zestawu skáadników w wybranych proporcjach
w laboratoryjnym máynku kulowym przez 12 godzin przy
uĪyciu mielników z SiC. Przed natryskiwaniem zawiesiny byáy
odpowietrzane w suszarce próĪniowej VO400 (Mammert)
przez okoáo 1 godzinĊ pod ciĞnieniem ok. 50 mBar.
Natryskiwanie wykonano przy uĪyciu aparatów zaprojektowanych w Katedrze Ceramiki Specjalnej, WIMiC, AGH
(Rys. 1). Zastosowane urządzenie natryskowe umoĪliwiaáo
kontrolĊ takich parametrów formowania jak szybkoĞü posuwu
pistoletu natryskowego, ciĞnienie natrysku, odlegáoĞü aparatu
natryskowego od powierzchni formy, a dla urządzenia formującego ksztaátki obrotowe równieĪ szybkoĞü obrotu formy.
Aparat przedstawiony na Rys. 1a pozwala na uzyskiwanie páaskich wyrobów (warstwy), natomiast przedstawiony
na Rys.1b pozwala na otrzymywanie przedmiotów o ksztaácie cylindrycznym. W przypadku pierwszego urządzenia
maksymalny wymiar powierzchni natryskiwanej powáoki
wynosi 300 mm na 300 mm. Zawiesina jest natryskiwana
przy pomocy natryskowego pistoletu automatycznego Pilot

a)

b)
Rys. 1. Aparaty do formowania metodą natryskową: a) wyrobów
páaskich, b) wyrobów cylindrycznych.
Fig. 1. Apparatuses used for spray forming of; a) Àat bodies, b)
cylindrical bodies.

Signer 20360 (Walther Pilot), który umoĪliwia peáną kontrolĊ
strumienia zawiesiny. Kontrolowana jest iloĞü powietrza,
iloĞü zawiesiny oraz Ğrednica dyszy. Drugie z urządzeĔ
(Rys. 1b) jest przeznaczone do ksztaátowania elementów
na formie obrotowej takiej jak walec zakoĔczony páasko lub
póá-sferyczne. Ksztaátowane elementy mogą mieü dáugoĞü
do 300 mm i ĞrednicĊ do 100 mm. Proces natryskiwania jest
przeprowadzany w analogiczny sposób jak w przypadku
urządzenia do ksztaátowania wyrobów páaskich. W trakcie
badaĔ uformowano szereg páaskich i cylindrycznych próbek,
korzystając z zawiesin proszku SiC róĪniących siĊ skáadami.
W trakcie doĞwiadczeĔ testowano kilka rodzajów podáoĪy
takich jak papier drukarkowy, folie do drukarek oraz folia
podáoĪowa stosowana do otrzymywania warstw w metodzie
tape casting.
Po natryskiwaniu otrzymane próbki byáy suszone w taki
sposób, aby uniknąü ich pĊkania. Proces suszenia podzielono na dwa etapy. Pierwszy przebiegaá w temperaturze pokojowej przez 72 godziny, a drugi w suszarce w temperaturze
100 ºC przez 1 godzinĊ.
Próbki spiekano w temperaturze 2050 ºC oraz 2150 ºC
przez 1 h w przepáywie argonu w piecu wysokotemperaturowym (Seco Warwick). GĊstoĞü pozorną spieczonych
próbek wyznaczono metodą waĪenia hydrostatycznego,
a ich mikrostrukturĊ po wypolerowaniu obserwowano przy
uĪyciu mikroskopu metalogra¿cznego (Nikon Epiphot 300).
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3. Wyniki i dyskusja
3.1. Charakterystyka substancji wyjĞciowych
Rozkáad wielkoĞci cząstek skáadników zawiesiny zostaá
przedstawiony na Rys. 2. Poszczególne staáe skáadniki zawiesiny, tj. proszek SiC, bor amor¿czny oraz akryl, wyraĨnie
róĪniáy siĊ wielkoĞcią cząstek. Proszek SiC charakteryzowaá
siĊ wąskim rozkáadem wielkoĞci od 0,2 m do 2,7 m z wartoĞcią modalną 0,70 m. Z kolei bor amor¿czny cechowaá
siĊ najszerszym przedziaáem wielkoĞci od 0,2 m do 15 m
z wartoĞcią modalną 2,3 m. Emulsja akrylowa skáadaáa
siĊ z cząstek o wąskim przedziale wielkoĞci od 0,05 m do
0,2 m, którego wartoĞü modalna wynosiáa 0,1 m.
ZaleĪnoĞü wartoĞci potencjaáu dzeta dla poszczególnych skáadników zawiesiny od jej pH zostaá przedstawiony
na Rys. 3. MoĪna zauwaĪyü, Īe powyĪej pH 4 wszystkie
skáadniki zawiesiny wykazywaáy ujemną wartoĞü potencjaáu
dzeta. Po przekroczeniu pH 9 wartoĞci bezwzglĊdne potencjaáu wszystkich skáadników byáy wiĊksze od 40 mV, co
gwarantowaáo ich dobrą stabilizacjĊ w zawiesinie. Dlatego teĪ
zdecydowano siĊ na sporządzenie zawiesiny o pH wiĊkszym
od 9. Dodatkowo, zarówno Dolapix A88 jak i etanoloamina
áatwiej adsorbują siĊ na powierzchni o ujemnym áadunku.

Rys. 2. Rozkáad wielkoĞci cząstek skáadników zawiesiny.
Fig. 2. Particle size distribution of suspension’s components.

3.2. Charakterystyka zawiesin proszku SiC
Zbadano maksymalny udziaá objĊtoĞciowy proszku
SiC w zawiesinie w zaleĪnoĞci od zastosowanego Ğrodka
upáynniającego, a wyniki przedstawiono w Tabeli 1. Jako
maksymalny udziaá zde¿niowano taki, przy którym zawiesina
miaáa jeszcze konsystencjĊ páynną.
Tabela 1. Maksymalny udziaá objĊtoĞciowy proszku SiC w zawiesinie
w zaleĪnoĞci od sposobu jej upáynniania
Table 1. Maximum volume content of SiC powder in suspensions
dispersed by different methods
Udziaá SiC [% obj.]
Rodzaj zawiesiny

NH3aq
(pH 11)

Dolapix A88

etanoloamina
(pH 12)

woda

45

47

62

zawiesina akrylu
(26,5% wag.)

42

43

58

NajwyĪszy udziaá SiC zanotowano dla zawiesiny stabilizowanej etanoloaminą i wynosiá on odpowiednio 62% obj. dla
wody oraz 58% obj. dla stĊĪonej zawiesiny akrylu (26,5% wag.).
ObecnoĞü akrylu z jednej strony obniĪa maksymalny udziaá
objĊtoĞciowy proszku SiC w zawiesinie, a z drugiej strony
wpáywa ona na zwiĊkszenie elastycznoĞci i wytrzymaáoĞci
próbek. Ponadto przekroczenie 50% obj. gwarantuje maáy
skurcz suszenia. Zawiesina oparta na stĊĪonym akrylu
miaáa zbyt duĪą lepkoĞü, Īeby mogáa zostaü wykorzystana
w praktyce i w związku z tym konieczne byáo jej rozcieĔczenie. W praktyce wiĊc wykorzystywano zawiesiny o mniejszej
zawartoĞci akrylu wynoszącej (0–13,25)% wag., stabilizowane dodatkiem etanoloaminy wynoszącym ok. 0,4% wag.
w stosunku do masy suchego proszku. Stwierdzono, Īe
lepkoĞü zawiesin w wyraĨny sposób roĞnie dopiero powyĪej
3% wag. akrylu (Rys. 4). Maksymalna lepkoĞü zawiesiny
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Rys. 3. Potencjaá dzeta skáadników zawiesiny w zaleĪnoĞci od jej pH.
Fig. 3. Zeta potential of suspension’s components vs. pH.

dającej siĊ bezproblemowo formowaü przy pomocy natrysku
wynosiáa ok. 5000 mPa·s (Rys. 4). Jednak przeprowadzone
doĞwiadczenia wykazaáy, Īe w celu uzyskania niezdefektowanych i dobrze zagĊszczających siĊ w trakcie spiekania
warstw konieczne jest odpowietrzanie zawiesiny przed jej
natryskiwaniem. PoniewaĪ odpowietrzanie odbywaáo siĊ
w warunkach statycznych i bez dodatku Ğrodków antypiennych, maksymalna dopuszczalna lepkoĞü zawiesiny pozwalająca na jej odpowietrzenie w takich warunkach wynosiáa
ok. 1500 mPa·s (Rys. 4).

Rys. 4. ZaleĪnoĞü lepkoĞci zawiesiny od udziaáu akrylu i wĊgla.
Fig. 4. Suspension viscosity vs. content of carbon and acryl.

FORMOWANIE WYROBÓW Z WODNYCH ZAWIESIN WĉGLIKA KRZEMU METODĄ NATRYSKOWĄ

3.3. Charakterystyka surowych wyrobów

Rys. 5. ZaleĪnoĞü lepkoĞci zawiesiny od udziaáu boru i wĊgla oraz
akrylu.
Fig. 5. Suspension viscosity vs. content of carbon, boron and acryl.

Zbadano wpáyw dodatku sacharozy w iloĞci dającej po
pirolizie 3% i 4% wag. wĊgla [5] na lepkoĞü zawiesiny, a
wyniki zostaáy przedstawione na Rys. 4.
Zaobserwowano, Īe dodatek sacharozy obniĪa lepkoĞü
badanego ukáadu, co jest zgodne z danymi literaturowymi
[13]. ObniĪenie lepkoĞci moĪe byü związane z pojawieniem
siĊ sieci oddziaáywaĔ wodorowych pomiĊdzy grupami
hydroksylowymi sacharozy [14, 15], spasywowaną powierzchnią SiC (mostki tlenowe) [16, 17], powierzchnią akrylu
(grupy karboksylowe) [18] oraz dyspersantami aminowymi
(grupy aminowe) [16]. Minimalna lepkoĞü zawiesiny zostaáa
zanotowana dla iloĞci sacharozy odpowiadającej 3% wag.
wĊgla po pirolizie.
Stwierdzono równieĪ, Īe dodatek boru w iloĞci 0,3%
i 0,4% wag. [6] nie wpáywa w znaczący sposób na lepkoĞü
zawiesiny (Rys. 5). Pomiary przeprowadzono w przypadku
zawiesin o ustalonej wczeĞniej iloĞci akrylu oraz sacharozy
(wĊgla).
Na podstawie powyĪszych badaĔ udaáo siĊ sporządziü
zawiesiny zawierające odpowiednie iloĞci wszystkich skáadników, tj. akrylu (lepiszcze) oraz boru i wĊgla, pozwalające
na uformowanie metodą natryskową, a nastĊpnie spiekanie,
wyrobów z wĊglika krzemu.

Na Rys. 6 przedstawiono przykáadowe wyroby uzyskane
drogą natryskiwania na powierzchniĊ páaską (Rys. 6a) i powierzchniĊ cylindryczną (Rys. 6b). Warstwy cechujące siĊ
brakiem spĊkaĔ udaáo siĊ uzyskaü na podáoĪu, którym byáa
folia do drukarki laserowej, pokryta Ğrodkiem antyadhezyjnym. Otrzymana warstwa nie rozpáywaáa siĊ po powierzchni
folii, utrzymując ksztaát nadany w trakcie formowania i nie
pĊkaáa w trakcie suszenia, co byáo obserwowane w przypadku foli podáoĪowej stosowanej w metodzie tape casting.
Przeprowadzone doĞwiadczenia pokazaáy, Īe faktura
powierzchni natryskiwanych warstw zaleĪy od ich lepkoĞci,
a wiĊc gáównie od zawartoĞci akrylu oraz poĞrednio od
udziaáu czĊĞci staáych w zawiesinie (Rys. 7).
Wraz ze wzrostem lepkoĞci natryskiwanej zawiesiny
otrzymane powierzchnie cechowaáy siĊ wiĊkszą falistoĞcią,
co moĪna táumaczyü utrudnionym rozpáywaniem siĊ warstw.
Powierzchnia warstwy uformowanej z zawiesiny o lepkoĞci
2100 mPa·s, w której dodatek akrylu wynosiá 6,6% wag. byáa
bardzo wyraĨnie pofaádowana (Rys. 7b).

3.4. Charakterystyka spiekanych próbek
NajwyĪszymi gĊstoĞciami po spiekaniu odznaczaáy siĊ
próbki zawierające dodatek 0,4% wag. boru oraz 4% wag.
wĊgla, które powstaáy z zawiesin poddanych przed natryskiwaniem procesowi odpowietrzania. Materiaá spiekany
w temperaturze 2050 ºC przez 1 godzinĊ uzyskaá gĊstoĞü
(98,17 ± 0,04)%, a spiekany w temperaturze 2015 ºC wykazywaá gĊstoĞü (97,93 ± 0,06)%. MikrostrukturĊ próbek
przedstawiono na Rys 8. NiĪszą gĊstoĞü próbek spiekanych
w wyĪszej temperaturze moĪna wiązaü z zaobserwowanym
nieciągáym i jednokierunkowym rozrostem ziaren (Rys.
8b). Wewnątrz ziaren zamykane są pory, co utrudnia ich
eliminacjĊ. Ponadto taki rozrost ziaren prowadzi do wtórnej
porowatoĞci polikrysztaáów [5, 6].
Zaobserwowano, Īe spiekane w tych samych warunkach
materiaáy otrzymane z zawiesin stabilizowanych dodatkiem
amoniaku, które nie byáy odpowietrzane cechowaáy siĊ
znacznie niĪszą gĊstoĞcią wzglĊdną ~ 70%, związaną

a)

b)

Rys. 6. Przykáady uzyskiwanych surowych wyrobów: a) páaskiego, b) cylindrycznego.
Fig. 6. Examples of green bodies consolidated by using the spray method: a) Àat body, b) cylindrical body.
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Rys. 7. Powierzchnia warstw natryskiwanych z zawiesin SiC o róĪnej zawartoĞci akrylu (A) oraz róĪnej lepkoĞci (Ș): a) A = 2,65 % wag.,
Ș = 1050 mPa·s, b) A = 6,63% wag., Ș = 2100 mPa·s, c) A = 13,25% wag., Ș = 3100 mPa·s, d) A = 26,5% wag., Ș = 5000 mPa·s.
Fig. 7. Surfaces of layers spray-formed from SiC suspensions with different content of acryl (A) and different viscosity (Ș): a) A = 2.65 wt.%,
Ș = 1050 mPa·s, b) A = 6.63 wt.%, Ș = 2100 mPa·s, c) A = 13.25 wt.%, Ș = 3100 mPa·s, d) A = 26.5 wt.%, Ș = 5000 mPa·s.

a)

b)

Rys. 8. Mikrostruktura próbek SiC otrzymanych drogą natryskiwania z zawiesin i spiekanych przez 1 h w argonie: a) 2050 ºC, b) 2150 ºC.
Fig. 8. Microstructure of SiC samples consolidated using the spray method and sintered in for 1 h argon at: a) 2050 ºC, b) 2150 ºC.

z wystĊpowaniem w ich mikrostrukturze porów o znacznych
rozmiarach, bĊdącymi pozostaáoĞciami po pĊcherzykach
gazu uwiĊzionego w formowanej warstwie.
Mikrostruktura obu materiaáów skáadaáa siĊ z podáuĪnych
ziaren, co byáo juĪ obserwowane w przypadku wĊglika
krzemu formowanego z zawiesin wodnych [19] i moĪe byü
związane z nieoptymalną zawartoĞcią wĊgla/boru lub ze zbyt
wysoką temperaturą spiekania.
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4. Podsumowanie
W przypadku badanych wodnych zawiesin wĊglika
krzemu najbardziej efektywnym upáynniaczem okazaáa
siĊ etanoloamina, gdyĪ zapewniaáa otrzymanie zawiesin
o najwyĪszym udziale czĊĞci staáych. SpoĞród skáadników
zawiesiny najwiĊkszy wpáyw na jej lepkoĞü miaá dodatek
akrylu, którego wzrost powodowaá wzrost lepkoĞci. Zaobserwowano, Īe dodatek sacharozy powoduje spadek lepkoĞci
zawiesiny, co moĪna wiązaü z powstaniem wiązaĔ wodorowych pomiĊdzy skáadnikami zawiesiny. LepkoĞü zawiesiny

FORMOWANIE WYROBÓW Z WODNYCH ZAWIESIN WĉGLIKA KRZEMU METODĄ NATRYSKOWĄ

wyraĨnie wpáywaáa na przebieg procesu formowania, tj. na
zdolnoĞü zawiesiny do odpowietrzania i falistoĞü powierzchni
otrzymywanych warstw. W wyniku spiekania badane materiaáy osiągnĊáy gĊstoĞü wiĊkszą od 97%, co moĪe Ğwiadczyü
o tym, Īe w trakcie procesu przygotowania zawiesin oraz
ich formowania nie doszáo do usuniĊcia z ukáadu Īadnego
z aktywatorów (boru ani wĊgla).
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