
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości zawie-
sin o 30% udziale objętościowym fazy stałej, którą stano-
wiły proszki: SiC, Al2O3 i Y2O3 w funkcji dodatku upłynniaczy, 
tj. TMAH i NaOH w ilości od 0,0 do 1,0% mas. w przeliczeniu 
na masę fazy stałej. Na podstawie wyznaczonych krzywych 
lepkości i szybkości sedymentacji stwierdzono, że optymalna 
ilość upłynniaczy wynosi 0,4–0,6% mas. Wówczas zawiesiny 
wykazują pH z zakresu 10–11, a wartość potencjału dzeta 
cząstek gwarantuje ich stabilizację. Uzyskane wyniki badań 
dały podstawy do zaproponowania elektrostatycznego me-
chanizmu stabilizacji zawiesin przez oba upłynniacze. Do za-
wiesin wprowadzono dodatki tlenkowe i spoiwo, a następnie 
uformowano z nich wyroby (tygle) techniką odlewania. Celem 
wprowadzenia dodatków tlenkowych było aktywowanie spie-
kania węglika krzemu. Aktywatorami spiekania była miesza-
nina tlenków glinu i itru w stosunku masowym 3:2 i w ilości 
10% mas. Jako dodatek ułatwiający formowanie zastosowano 
spoiwo akrylowe w ilości 0,5, 2, 5 i 10% mas. w odniesieniu 
do masy proszku SiC. Wyroby spiekano w temperaturze 2050 
i 2150°C. Wytworzono w ten sposób materiały SiC o wysokiej 
gęstości i jednorodnej mikrostrukturze.

SUMMARY
Preparation and characterisation of aqueous suspensions of silicon 
carbide for use in the manufacturing of products by the slip casting 
method 
The paper presents the results of investigations on the prop-
erties of suspensions with 30% volume fraction of solid phase 
which consisted of SiC, Al2O3 and Y2O3 powders  as a function of 
dispersing agents i.e. TMAH and NaOH additive in the amount 
from 0.0 to 1.0 wt. % calculated on the basis of the solid phase 
mass. Based on the determined viscosity curves and sedimen-
tation rate measurements, the optimum amount of dispersing 
agents was found to be 0.4–0.6 wt. %. The suspensions showed 
pH from the range 10–11 and the value of the zeta potential 
of particles guaranteed their stabilization. The obtained results 
gave rise to the proposal of an electrostatic mechanism of sta-
bilization of the suspensions by both dispersing agents. Oxide 
additives and binders were added to the suspensions and then 
the products (crucibles) were formed using the slip casting 
technique. The purpose of introducing the oxide additives was 
to activate sintering of silicon carbide. The sintering activators 
were a mixture of aluminium and yttrium oxides in a mass ratio 
of 3:2 and in the amount of 10% by weight. Acrylic binder in the 
amount of 0,5, 2, 5 and 10 wt. % was used as an additive facili-
tating the formation of SiC powder. The products were sintered 
at 2050 and 2150°C. SiC materials of high density and homoge-°C. SiC materials of high density and homoge-C. SiC materials of high density and homoge-
neous microstructure were produced in this way.
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1. WPROWADZENIE
Tworzywa z węglika krzemu są powszechnie stosowane m.in. w prze-
myśle motoryzacyjnym i lotniczym, w elektronice, astronomii, prze-
myśle materiałów ogniotrwałych, a także w energetyce [1–6]. Wiele 
z tych zastosowań wymaga otrzymywania wyrobów o skomplikowa-
nych kształtach, do wytworzenia których użyteczne są techniki for-
mowania oparte na masach lejnych. Ważne jest, żeby masa lejna bę-
dąca zawiesiną proszków ceramicznych i dodatków posiadała wła-
ściwości reologiczne pozwalające na uformowanie wyrobów o wy-
sokim zagęszczeniu i wysokiej jednorodności mikrostruktury, co po 
spiekaniu przekłada się przede wszystkim na pożądane właściwo-
ści tworzyw. Na upłynnienie i stabilizację wodnych zawiesin, również 
z węglika krzemu, mają wpływ takie czynniki jak: wielkość, kształt 
i udział cząstek, pH, temperatura oraz obecność w układzie zanie-
czyszczeń np. środkami powierzchniowoczynnymi. Wytworzenie gę-
stych materiałów SiC wymaga stosowania dodatków aktywujących 
spiekanie [7–15]. Najczęściej stosowanymi aktywatorami spieka-
nia SiC są bor i węgiel [7–9]. Należy zaznaczyć, że zarówno wę-
giel, jak i większość prekursorów węgla to substancje hydrofobowe, 
zatem trudne do stosowania w wodnych zawiesinach. Hydrofilowymi 
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dodatkami aktywującymi spiekanie SiC są dodatki tlenkowe, takie 
jak mieszanina tlenków Al2O3 i Y2O3 w stosunku masowym 3:2, wpro-
wadzana najczęściej w ilości 10–20% mas. w przeliczeniu na masę 
SiC [10–12, 26]. Ten stosunek masy tlenku Al2O3 do masy tlenku 
Y2O3 odpowiada eutektyce w układzie Al2O3-Y2O3 o temperaturze top-
nienia 1760–1810°C [10]. Dzięki obecności utworzonej fazy ciekłej 
aktywacji podlegają mechanizmy transportu masy prowadzące do 
wytworzenia litych polikryształów tj. przegrupowanie ziaren i dyfuzja 
poprzez fazę ciekłą [10–13].

Wodne zawiesiny proszków SiC były przedmiotem wielu badań 
[14–26], w których dominującym sposobem upłynniania była sta-
bilizacja elektrosteryczna oparta na zastosowaniu polielektrolitów, 
np. soli kwasu polimetakrylanowego (PMA-NH4

+) [14], iminy poliety-
lenowej (PEI) [15, 16], kwasu cytrynowego [16] oraz kwasu polia-
krylowego (PAA) i jego pochodnych [17, 18]. W ostatnich latach rów-
nie często stosowanym upłynniaczem jest wodorotlenek tetramety-
loamoniowy (TMAH), który pozwala na zmaksymalizowanie warto-
ści potencjału dzeta dla cząstek SiC w wodnej zawiesinie, a przez to 
na poprawę stopnia ich dyspersji [17, 19–24, 23, 25]. Autorzy tych 
publikacji są zgodni co do mechanizmu stabilizacji zawiesin przez 
TMAH i uważają, że jest to stabilizacja elektrostatyczna, choć nie wy-
kluczają efektów sterycznych stabilizujących zawiesinę. Praktycznie 
brak jest doniesień literaturowych [26] na temat stabilizacji zawie-
sin SiC za pomocą zasad nieorganicznych takich jak: NaOH, KOH 
czy NH4OH.

Celem pracy było wytworzenie stabilnych wodnych zawiesin czą-
stek węglika krzemu i tlenkowych aktywatorów spiekania o pożąda-
nych do odlewania właściwościach reologicznych. Zawiesiny stabili-
zowano za pomocą dodatku wodorotlenku tetrametyloamoniowego 
(TMAH) oraz wodorotlenku sodu (NaOH). Przeprowadzono analizę 
właściwości reologicznych zawiesin w funkcji udziału objętościo-
wego SiC i różnego dodatku upłynniaczy. Zaproponowano również 
mechanizm stabilizacji zawiesin SiC za pomocą NaOH i TMAH. Z wy-
branych zawiesin z różnym dodatkiem lepiszcza odlano do form gip-
sowych wyroby, które następnie spiekano swobodnie. Na podstawie 
pomiarów gęstości i analizy mikrostruktury stwierdzono, że wytwo-
rzono gęste materiały o jednorodnej mikrostrukturze.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE
Do sporządzenia zawiesin użyto komercyjnego proszku α-SiC 
UF 10 (H.C. Starck) oraz proszków aktywatorów tlenkowych: Y2O3 
(Boguchwała) i Al2O3 (TM-DAR, Taimei Chemicals). Proszek SiC, jak 
podaje producent, zawiera maksymalnie 1,1% tlenu, sumaryczna 
ilość zanieczyszczeń metalicznych (Al, Ca, Fe) jest mniejsza niż 0,1%, 
powierzchnia właściwa wynosi od 9 do 11 m2/g, natomiast średnica 
ziaren d50 jest równa 0,7 μm. Oba proszki tlenkowe charakteryzo-
wały się czystością chemiczną 99,9%. Jako upłynniaczy użyto: 25% 
roztworu wodnego TMAH (ACROS Organics™) i 2 M roztworu wod-
nego NaOH. Jako spoiwo do formowania wyrobów zastosowano wo-
dorozcieńczalną dyspersję poliakrylową Sigmafix (Sigma Coatings). 

W celu uzyskania dokładniejszej charakterystyki morfolo-
gii proszku SiC wykonano pomiary: rozkładu wielkości cząstek 
metodą DLS (rys. 1) (Zetasizer Nano-ZS, Malvern Instrument 
Ltd., UK), powierzchni właściwej metodą BET (ASAP 2010, 
Micromeritics Inc.) oraz przeprowadzono obserwacje morfologii 
proszku przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego 
TEM (JEM 1011, Jeol) (rys. 2). 

Rozkład wielkości cząstek proszku SiC był dwumodalny (rys. 1), 
co zostało również potwierdzone przez mikrofotografie TEM (rys. 2), 
na których widoczne są ostrokrawędziste cząstki proszku SiC zna-
cząco różniące się rozmiarem. Kształt cząstek jest związany z me-
todą syntezy proszku, tj. z metodą karbotermicznej redukcji krze-
mionki i koniecznością mielenia produktu syntezy. 

3. METODYKA POMIAROWA
Badania potencjału dzeta w funkcji pH zawiesiny wykonano przy 
pomocy analizatora Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments 
Ltd.). Poszczególne proszki dyspergowano w wodnym roztwo-
rze NaCl o stężeniu 0,01 mol/dm3. Zawiesiny przed pomiarem 
poddano działaniu dezintegratora ultradźwiękowego w celu rów-
nomiernego rozproszenia fazy stałej. Pomiary przeprowadzono 
w temperaturze 25ºC. Do zmiany pH zawiesin stosowano 0,1 M 
roztwory HCl lub NaOH.

Właściwości reologiczne zawiesin mierzono przy po-
mocy reometru DV – III (Brookfield Inc.) w temperaturze 25°C. 
Charakterystyki reologiczne (krzywe płynięcia, krzywe lepkości) re-
jestrowano dla wzrastającej, jak i malejącej szybkości ścinania 
w zakresie od 1 do 200 s−1. 

Badania szybkości sedymentacji prowadzono na zawiesinach 
o 20% udziale objętościowym fazy stałej. Do zawiesin dodano upłyn-
niacze: TMAH lub NaOH w ilości 0,2, 0,4 i 1,0% mas. Następnie za-
wiesiny umieszczono w cylindrach z podziałką o pojemności 30 ml. 
Sedymentację określano poprzez pomiar objętości stężonej zawie-
siny po czasie: 0,5, 1,0, 12, 48, 72 i 96 godzin.

Na próbkach po spiekaniu wykonano pomiary gęstości pozornej 
i nasiąkliwości wodnej metodą Archimedesa. Ponadto ze spieków 
wykonano zgłady metalograficzne i następnie dokonano analizy mi-
krostruktury za pomocą mikroskopu skaningowego (Nova NanoSEM 
200, FEI Company).

Rys. 1. Rozkład wielkości cząstek proszku SiC UF 10.

Rys. 2. Mikrofotografia TEM proszku SiC UF 10.
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4. PREPARATYKA
W badaniach wykorzystano wodne zawiesiny proszku SiC różniące 
się rodzajem i zawartością poszczególnych składników. Pierwszą 
grupę stanowiły zawiesiny SiC z różnym dodatkiem upłynniaczy 
TMAH lub NaOH. Drugą grupę stanowiły zawiesiny zawierające SiC 
oraz dodatki tlenkowe i różny dodatek upłynniaczy oraz lepiszcza. 
W celu sporządzenia zawiesin odpowiednie ilości proszków: SiC, 
Al2O3 i Y2O3 wraz z wybranym dodatkiem NaOH lub TMAH mieszano 
przez 24 godziny w wodzie destylowanej w laboratoryjnym młynku 
kulowym przy użyciu mielników z SiC. Wytworzono w ten sposób za-
wiesiny o 30% udziale objętościowym fazy stałej. Dodatek upłyn-
niacza, zarówno TMAH (roztwór 25%), jak i NaOH (roztwór 2 M) wy-
nosił 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 i 1,0% mas. w stosunku do masy suchego 
proszku SiC. Dodatek tlenków wynosił 10% mas. w odniesieniu do 
suchej masy SiC. Stosunek masowy tlenku Al2O3 do tlenku Y2O3 wy-
nosił 3:2. Tak sporządzone zawiesiny posłużyły do uformowania wy-
robów techniką odlewania wylewnego w formach gipsowych. Jako 
dodatek ułatwiający formowanie zastosowano spoiwo akrylowe w 
ilości 0,5, 2, 5 i 10% mas., które dodawano do zawiesin na etapie 
homogenizacji. Wyroby po wyjęciu z form suszono swobodnie w tem-
peraturze 25°C przez 72 godziny. Po wysuszeniu spiekano je swo-
bodnie w temperaturze 2050 i 2150°C. Temperatury spiekania wy-
brano na podstawie własnych doświadczeń nad spiekaniem drob-
noziarnistych proszków SiC o większym rozwinięciu powierzchni od 
stosowanego w pracy z dodatkami tlenkowymi z układu Al2O3-Y2O3. 
Na podstawie prac [12, 26] można stwierdzić, że temperatura spie-
kania nie powinna być niższa niż 2000°C. Spiekanie prowadzono 
w przepływie argonu, postęp temperatury wynosił średnio 10°C/min 
do temperatury 1700°C, a następnie 2°C/min do temperatury koń-
cowej. W temperaturze końcowej wygrzewano próbki przez godzinę.

5. WYNIKI BADAŃ
Przebieg zależności wartości potencjału dzeta w funkcji pH dla za-
wiesin proszków: SiC, Al2O3 i Y2O3 przedstawiono na rys. 3. Krzywe 
te zestawiono z krzywą zmian potencjału dzeta dla zawiesiny SiO2 
wg pracy [30].

Punkt izoelektryczny (IEP) zawiesiny proszku SiC występuje, gdy 
pH jest równe 4,2. Przebieg zależności potencjału dzeta w funkcji 
pH dla zawiesiny SiC jest zbliżony do krzywej dla zawiesiny proszku 
SiO2, dla której punkt izoelektryczny przypada na pH 4–5 [30, 31]. 
To potwierdza, że cząstki SiC w środowisku wodnym pokrywają się 
pasywacyjną warstwą tlenku krzemu (IV) [29–31,33–34]. Z kolei 
punkt izoelektryczny dla zawiesiny proszku Al2O3 występuje, gdy pH 

jest równe 8,05, a dla zawiesiny proszku Y2O3, gdy pH wynosi 7,54. 
Stabilność zawiesin ma związek z bezwzględną wartością poten-
cjału dzeta i przyjmuje się, że minimalna wartość bezwzględna po-
tencjału dzeta dla zawiesin proszków ceramicznych zapewniająca 
ich stabilność wynosi 30 mV (wartość tę zaznaczono linią na rys. 3) 
[32]. Badane zawiesiny złożone z trzech badanych proszków cera-
micznych można zatem uznać za stabilne wówczas, gdy przekro-
czone zostanie pH 9,5 (rys. 3). Wynik ten jest zgodny z wynikami po-
miarów potencjału dzeta w funkcji pH, które przeprowadzili Wang 
i Hirata [33], a którzy stwierdzili, że dobrze zdyspergowaną i sta-
bilną zawiesinę SiC można wytworzyć, gdy pH jest większe niż 8. 
Wpływ wartości pH na właściwości reologiczne zawiesin jest bar-
dzo ważny. Odpowiednio dobrana wartość pH wpływa korzystnie nie 
tylko na stabilność zawiesin, ale także na ich lepkość. Lepkość za-
wiesin jest bezpośrednio związana z ich zastosowaniem, a w przy-
padku zawiesin proszków ceramicznych z przeznaczeniem do wy-
branej metody formowania. Na podstawie wieloletnich doświadczeń 
przyjęto, że lepkość pozorna zawiesin przeznaczonych do odlewania 
wylewnego nie powinna przekraczać 500 mPa•s przy szybkości ści-
nania 50–100 s-1. 

Zgodnie z wynikami pomiarów potencjału dzeta stabilne zawiesiny 
złożone z proszków SiC i tlenków można wytworzyć, gdy pH mieści 
się w zakresie 9,5–11. W przypadku badanych zawiesin wybrany 
dodatek upłynniacza, to jest taki, który prowadzi do uzyskania za-
wiesiny o minimalnej lepkości, gwarantuje uzyskanie pH z zakresu 
9,5–11 i zawiera się w granicach od 0,4 do 0,6% mas. niezależ-
nie od rodzaju użytego upłynniacza (obszar zaznaczony na rys. 4). 
Ponadto można zauważyć, że lepkość pozorna wszystkich zawie-
sin zmierzona dla optymalnego dodatku upłynniaczy nie przekracza 
umownej, granicznej wartości 500 mPa•s dla zawiesin przeznaczo-
nych do odlewania.

Do podobnych wniosków można dojść, analizując krzywe płynię-
cia (rys. 5) zawiesin zawierających tylko węglik krzemu i różny doda-
tek upłynniaczy (rys. 5a i 5b); zawiesin zawierających SiC, aktywatory 
tlenkowe, różny dodatek lepiszcza i dodatek upłynniaczy w ilości 0,4% 
mas. (rys. 5c i 5d), jak również krzywe lepkości dla zawiesiny SiC z wy-
branym dodatkiem upłynniaczy (0,4% mas. TMAH lub NaOH) i dla za-
wiesiny zawierającej SiC, dodatki tlenkowe, wybrany dodatek upłynnia-
czy i 2% lepiszcza (rys. 6). Jako że krzywe płynięcia dla wzrastających 
i malejących szybkości ścinania nakładają się, na rys. 5 przedstawiono 
tylko krzywe płynięcia dla wzrastającej szybkości ścinania. 

Rys. 3. Wyniki pomiarów potencjału dzeta zawiesin proszków ceramicznych SiC, 
Al2O3, Y2O3 i SiO2 [30].

Rys. 4. Wyniki pomiarów lepkości pozornej zawiesin w fukcji dodatku 
upłynniaczy i pH (szybkość ścinania 50 s-1).
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Wyniki tych badań pokazują, że dodatek obu upłynniaczy wy-
noszący 0,4–0,6% mas. gwarantuje najniższą lepkość zawiesin 
(rys. 5a i 5b) oraz że dodatek lepiszcza nie zmienia istotnie lepkości 
pozornej zawiesin (rys. 5c, 5d i 6). Ponadto na podstawie krzywych 
płynięcia można stwierdzić, że w zastosowanym zakresie szybkości 
ścinania zawiesiny SiC mają charakter cieczy pseudoplastycznych, 
czyli rozrzedzanych ścinaniem i wykazują granicę płynięcia. 

Dodatki tlenków i lepiszcza nie zmieniają charakteru krzywych, 
z punktu widzenia właściwości reologicznych są to dalej ciecze 
pseudoplastyczne, ale w przypadku zastosowania np. upłynniacza 
NaOH zauważalnie zmniejszają granicę płynięcia (rys. 5d).

Stabilność zawiesin w obecności i bez dodatku upłynniacza została 
również oceniona przez pomiar szybkości sedymentacji, której 
miarą jest objętość zagęszczonej fazy stałej w funkcji czasu (rys. 7). 

Sedymentacja cząstek SiC w zawiesinie bez dodatku upłyn-
niacza zachodzi najszybciej, gdyż rozpoczyna się już po godzinie. 
Najwolniej sedymentują zawiesiny z 0,4% mas. dodatkiem obu 
upłynniaczy – sedymentacja tych zawiesin rozpoczyna się po około 
12 godzinach. Zawiesiny te wykazują pH bliskie 10, które zapewnia 
najwyższą stabilność, jak pokazały przeprowadzone badania poten-
cjału dzeta (rys. 3) i lepkości pozornej (rys. 4).

Z zawiesin wykonano wyroby (tygle) techniką odlewania w for-
mach gipsowych, których zdjęcia w stanie surowym i po spiekaniu 

przedstawiono na rys. 8. 
Można zauważyć, że dobrze dobrane dodatki stabilizujące za-

wiesiny oraz dodatki ułatwiające formowanie pozwalają wytworzyć 
wyroby surowe bez widocznych wad, co przekłada się na uzyskanie 
niezdeformowanych spieków o wysokiej gęstości.

Na rys. 9 zaprezentowano wyniki pomiarów gęstości pozornej 
spieków w funkcji ilości dodatku lepiszcza i rodzaju upłynniacza, tj. 
TMAH (rys. 9a) i NaOH (rys. 9b). Ze względu na zastosowane dodatki 
tlenkowe i występujące w trakcie spiekania reakcje pomiędzy do-
datkami i węglikiem krzemu niemożliwe jest dokładne wyznaczenie 
gęstości rzeczywistej spieków. Z powodu występowania wymienio-
nych reakcji trudne jest również określenie za pomocą dostępnych 

Rys. 6. Krzywe lepkości zawiesin SiC z dodatkiem upłynniaczy w ilości 0,4% 
mas. i zawiesin SiC z dodatkami tlenkowymi, dodatkiem upłynniaczy w ilości 
0,4% mas. i 2% dodatkiem spoiwa. Krzywe z dodatkiem TMAH (a); krzywe 
z dodatkiem NaOH (b).

a b

Rys. 7. Wyniki pomiarów sedymentacji zawiesin o 20% udziale objętościowym 
SiC w funkcji czasu i dodatku upłynniaczy: a) TMAH; b) NaOH.

a b

Rys. 5. Krzywe płynięcia zawiesin SiC w funkcji dodatku upłynniaczy TMAH 
(a) i NaOH (b) oraz krzywe płynięcia zawiesin zawierających SiC, dodatki 
tlenkowe, różny dodatek spoiwa i dodatek upłynniaczy TMAH (c) i NaOH 
(d) w ilości 0,4% mas.

a b

c d

Rys. 8. Zdjęcia tygli wykonanych z zawiesin z różnym dodatkiem 
lepiszcza i 0,4% mas. dodatkiem NaOH po odlewaniu (a)  
i po spiekaniu (b).

a

b

Rys. 9. Gęstość pozorna spiekanych tygli uformowanych z zawiesin 
zawierających różny dodatek lepiszcza i 0,4% mas. dodatek upłynniaczy: TMAH 
(a), NaOH (b) w funkcji temperatury spiekania.

a b
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technik identyfikacji fazowej rodzaju i ilości powstających faz, co 
sprawia, że niemożliwe jest precyzyjne określenie gęstości względ-
nej materiałów i ich porowatości. W literaturze istnieje szereg prac 
poświęconych spiekaniu SiC z dodatkami tlenkowymi z układu Al2O3-
Y2O3. Autorzy tych prac identyfikują fazy powstałe w wyniku reakcji 
pomiędzy tlenkami oraz pomiędzy tlenkami i SiC: do identyfikowa-
nych faz należą fazy tlenkowe (YAG-Y3Al5O12, YAM-Y4Al2O9) [10, 12, 
34], a także proste i złożone krzemki (YAl2Si2, Y2SiO5, YSi2) oraz zło-
żone węgliki (YAl3C3) [26, 34]. Parametrem pozwalającym na czę-
ściowe oszacowanie porowatości jest nasiąkliwość, przedstawiona 
na rys. 10. Można zaobserwować, że wzrost temperatury spiekania 
istotnie zwiększa gęstość materiałów. Ponadto można zauważyć, że 
gęstość spieków zmniejsza się wraz ze wzrostem dodatku lepiszcza. 
Niezależnie od rodzaju zastosowanego upłynniacza najwyższą gę-
stość pozorną (3,04–3,06 g/cm3) i najniższą nasiąkliwość (1–1,5%) 
wykazują spieki otrzymane z materiałów zawierających 2% lepisz-
cza. Nieco wyższe gęstości obserwowane są w przypadku zastoso-
wania jako upłynniacza TMAH, co jest szczególnie widoczne dla naj-
mniejszego dodatku lepiszcza, czyli 2% (rys. 9a).

Odzwierciedleniem wyników pomiarów gęstości są mikrostruk-
tury spieków zaprezentowane na rys. 11. W próbkach widoczne są 
jasne punkty będące pozostałościami po dodatkach tlenkowych, 
ciemnoszare miejsca to ziarna węglika krzemu, a czarne punkty to 
pory. Jak pokazują pomiary gęstości próbki charakteryzują się kil-
kuprocentową porowatością, która jest widoczna na zdjęciach SEM. 
Można ponadto zaobserwować, że dodatek NaOH inicjuje jednokie-
runkowy rozrost ziaren węglika (rys. 11a), a także, że im większy 
dodatek lepiszcza, tym większa jest widoczna porowatość spieków 
(porównanie rys. 11a z rys. 11b). Obecność wydłużonych ziaren SiC 
wskazuje na występowanie w trakcie spiekania reaktywnej fazy cie-
kłej powstającej w wyniku reakcji dodatków tlenkowych z jonem so-
dowym. Można zatem sugerować, że obecność związków alkalicz-
nych zwiększa reaktywność fazy ciekłej i jej skuteczność jako do-
datku aktywującego spiekanie, o czym świadczy mniejsza nasiąkli-
wość spieków z dodatkiem NaOH (rys. 10) i obecność jednokierun-
kowego rozrostu ziaren SiC.

6. DYSKUSJA WYNIKÓW
Z pomiarów potencjału dzeta wynika, że stabilne zawiesiny złożone 
z proszków SiC, Al2O3 i Y2O3 powinno się uzyskać, gdy pH zawiesin 
jest wyższe niż 9,5 (rys. 3). Tę obserwację potwierdzają lepkości po-
zorne zawiesin składających się z tych proszków w funkcji dodatku 
upłynniacza i pH zawiesin (rys. 4 i 5). Zawiesiny o najniższej lep-
kości pozornej to te, dla których dodatek danego upłynniacza za-
pewnia pH z zakresu 9,5–10,5. Dodatek ten zawiera się w zakre-
sie 0,4–0,6% mas. i jest taki sam dla obu upłynniaczy, tj. TMAH 
i NaOH. Przebieg krzywych lepkości zawiesin pokazuje natomiast, 
że z reologicznego punktu widzenia są to ciecze pseudoplastyczne 

wykazujące granicę płynięcia. Dodatek lepiszcza niezbędny do sku-
tecznego uformowania wyrobów nie podnosi istotnie lepkości pozor-
nej zawiesin oraz nie wpływa na ich własności reologiczne (rys. 5). 
Tak przygotowane zawiesiny można, jak pokazują pomiary szybko-
ści sedymentacji (rys. 6), z powodzeniem zastosować do formowa-
nia wyrobów techniką odlewania. Właściwie poprowadzony proces 
spiekania pozwala uzyskać dobrze zagęszczone wyroby z węglika 
krzemu, cechujące się jednorodną mikrostrukturą. Wyniki wszyst-
kich przeprowadzonych badań są ze sobą zgodne.

W literaturze można znaleźć sugestie na temat roli upłynniaczy 
takich jak TMAH w stabilizacji zawiesin opartych na SiC [19, 20]. 
Wg tych doniesień cząstki węglików, w tym i węglika krzemu, pokry-
wają się pasywacyjnymi warstwami tlenkowymi. W przypadku wę-
glika krzemu na powierzchni cząstki tworzy się warstwa amorficz-
nej krzemionki. W zakresie pH 9–10,7, tj. najwłaściwszym z punktu 
widzenia stabilności zawiesin, obserwuje się względny wzrost roz-
puszczalności krzemionki, który prowadzi do wytworzenia maksy-
malnych ilości jonów krzemianowych [35]. Wówczas powierzchnia 
cząstek SiC ma ujemny ładunek zdolny do adsorpcji kationów Na+ 
lub TMA+. Adsorpcja ta prowadzi do zwiększenia grubości warstwy 
Sterna, a w rezultacie do wzrostu wartości siły odpychania elektro-
statycznego pomiędzy cząstkami, a tym samym do wzrostu stabilno-
ści zawiesiny [19, 20]. Mechanizm stabilizacji przez oba upłynniacze 
jest prawdopodobnie taki sam, na co wskazuje m.in. ta sama ilość 
dodatku obu upłynniaczy gwarantująca uzyskanie stabilnych zawie-
sin. Gdy pH jest mniejsze niż 7, jon krzemianowy przechodzi w mo-
nomer i ustala się wówczas równowaga pomiędzy rozpuszczoną krze-
mionką, jonem krzemianowym i neutralnym monomerem, a ujemny 
ładunek powierzchni cząstek zmniejsza się. Odpychanie elektrosta-
tyczne pomiędzy cząstkami nie jest wystarczające, przez co cząstki 
ulegają aglomeracji, a zawiesina nie jest stabilna. Z kolei gdy zostanie 
przekroczone pH 10,7, występuje zjawisko polimeryzacji jonów krze-
mianowych, w wyniku którego również obserwuje się aglomerację czą-
stek, co wpływa niekorzystnie na stabilności zawiesin. Rodzaj i struk-
tura utworzonych polimerów zależą od warunków, w jakich zachodzi 
polimeryzacja [35]. W przypadku dodatku upłynniacza TMAH może 
również wystąpić efekt sterycznej stabilizacji zawiesiny [19, 20]. 

Rys. 10. Nasiąkliwość spiekanych tygli uformowanych z zawiesin zawierających 
różny dodatek lepiszcza i 0,4% mas. dodatek upłynniaczy: TMAH (a), NaOH (b) 
w funkcji temperatury spiekania.

a b

Rys. 11. Mikrostruktury SEM spieków SiC wykonanych z zawiesin z 5% 
dodatkiem lepiszcza i 0,4% mas. dodatkiem NaOH (a, c) oraz 2% dodatkiem 
lepiszcza i 0,4% mas. dodatkiem TMAH (b, d).

a

c

b

d
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W pracy zajmowano się układem, który oprócz cząstek SiC za-
wierał cząstki proszków tlenkowych. Badania pokazały, że dodatek 
proszków tlenkowych do zawiesin SiC nie zmienia ich właściwości 
reologicznych w porównaniu do zawiesin samego SiC oraz nie pod-
wyższa lepkości, a zatem nie powinien zmieniać mechanizmu upłyn-
niania i stabilizacji zawiesin. Do podobnych wniosków doszli Wang 
i Hirata [33], którzy stwierdzili, że gdy pH zawiesin wynosi 10, nie 
występują zjawiska koagulacji pomiędzy cząstkami węglika i cząst-
kami tlenków, ani heterokoagulacji pomiędzy cząstkami SiC i tlen-
ków. Dodatek tlenków nie zmienia zatem ładunku na powierzchni 
cząstek SiC, fazy większościowej w zawiesinie.

7. PODSUMOWANIE
W pracy wykazano, że istnieje możliwość wytworzenia stabilnych za-
wiesin na bazie SiC o 30% udziale objętościowym fazy stałej z do-
datkami NaOH lub TMAH w ilości 0,4–0,6% mas. Zgodnie z pomia-
rami potencjału dzeta zawiesiny są stabilne, gdy bezwzględna war-
tość potencjału dzeta przekracza 30 mV. W przypadku badanych za-
wiesin SiC taka wartość osiągana jest wówczas, gdy pH jest w zakre-
sie 9,5–11. Stwierdzono, że wprowadzone dodatki stabilizatorów w 
ilości 0,4–0,6% mas. zapewniają takie pH zawiesin. Na podstawie 
badań oraz analizy literatury sugeruje się, że stabilizacja zawiesin 
z dodatkami NaOH lub TMAH ma przede wszystkich charakter elek-
trostatyczny. Ustabilizowane zawiesiny z dodatkiem tlenków – akty-
watorów spiekania SiC – i lepiszcza można z powodzeniem stoso-
wać do odlewania wyrobów. Właściwie poprowadzony proces spieka-
nia pozwala uzyskać materiały SiC o wysokiej gęstości.
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