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Alexander Laptev 
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Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, Germany 

 
 

Narzędzia stosowane w procesie FAST/SPS 
 

Tool in Field Assisted Sintering Technique 
 
 

Streszczenie 

 
Narzędzia są kluczowym elementem w technologii FAST/SPS. Warunki pracy narzędzi w tym 
procesie są bardzo wymagające: wysoka temperatura, obciążenie mechaniczne, przepływający prąd 
elektryczny o dużej gęstości, duże gradienty temperatury, oddziaływanie ze spiekanym materiałem 
itp. Narzędzia charakteryzuje ich geometria i zastosowany materiał. Najczęściej stosowanym 
materiałem na narzędzia do spiekania FAST/SPS jest prasowany izostatycznie drobnoziarnisty 
grafit. Grafit to materiał o wyjątkowych właściwościach. Charakteryzuje się przewodnością cieplną 
porównywalną z przewodnością cieplną stali. Rezystywność elektryczna grafitu jest większa niż 
rezystywność metali, ale wystarczająco wysoka, aby kwalifikować go jako przewodnik. Najlepsze 
gatunki grafitu wytrzymują ciśnienie prasowania do 200 MPa nawet w temperaturze 2000°C. Jednak 
w wielu procesach FAST/SPS wymagane jest większe ciśnienie. Ponadto grafit jest aktywnym 
środkiem redukującym i może wchodzić w interakcje z wieloma materiałami podczas spiekania. 
Poza tym grafit ma niską odporność na zużycie i krótszą żywotność. Najlepsze gatunki grafitu są 
stosunkowo drogie, dlatego w wielu przypadkach należy rozważyć alternatywny materiał na narzędzia. 
W niniejszej pracy porównano różne gatunki grafitu. Omówiono zastosowanie narzędzi metalicznych 
(stal do pracy na gorąco, nadstop, TZM), ceramicznych (WC, SiC) i kompozytowych (WC-Co, CFRC). 
Przedstawiono projekty narzędzi łączące różne materiały. Podkreślono zalety i ograniczenia 
stosowania różnych narzędzi innych niż grafitowe oraz przedstawiono przykłady zastosowania 
takich narzędzi. Narzędzia wykonane ze stali do pracy na gorąco zostały użyte do spiekania stopu 
aluminium oraz do spiekania na zimno ceramiki NASICON. Narzędzie wykonane ze stopu TZM 
zastosowano do spiekania półogniwa LLZ/LCO All-State-Solis-State-Lithium-Ion-Battery (ASSLIB). 
Płytki CFRC zastosowano w celu zmniejszenia całkowitego poboru mocy i temperatury elektrod 
chłodzonych wodą. Podczas projektowania narzędzi należy wziąć pod uwagę zastosowanie nowych 
materiałów narzędziowych. W szczególności można tego dokonać za pomocą analizy MES. 
Przedstawiono kilka przykładów projektowania narzędzi wspomaganych MES. 
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Abstract 

Tool is a central issue in any FAST/SPS technology. The working conditions of FAST/SPS tool are 
very severe: high temperature, mechanical load, passing electric current of high density, large thermal 
gradients, interaction with sintered material, etc. A tool is characterized by its design and used material. 
Usually, an isostatically pressed, fine-grained graphite is the material of choice for FAST/SPS tool. 
Graphite is a material with outstanding properties. In particular, graphite has thermal conductivity 
comparable with thermal conductivity of steels. The electrical resistivity of graphite is larger than 
resistivity of metals, but high enough to be qualified as a conductor. The best grades of graphite can 
stand a compressive pressure of up to 200 MPa even at a temperature of 2000°C. However, in many 
FAST/SPS processes a larger pressure is required. Moreover, graphite is an active reducing agent and 
can interact with many materials during sintering. Besides, graphite has low wear resistance and 
reduced working life. The best grades of graphite are relatively expensive. Therefore, in many cases 
an alternative tool material should be considered. In the present work different grades of graphite 
are compared. The application of metallic (hot working steel, superalloy, TZM), ceramic (WC, SiC) 
and composite (WC-Co, CFRC) tool is discussed. Some tool designs combining different materials 
are presented. The advantages and limitations for use of different non-graphite tools are highlighted. 
The examples of application of non-graphite tools are presented. In particular, the tool made from 
a hot working steel was used for FAST/SPS of aluminum alloy and for cold sintering of NASICON 
ceramics. Another tool manufactured from TZM alloy was applied at sintering of LLZ/LCO half-cell 
of All-Solis-State-Lithium-Ion-Battery (ASSLIB). The CFRC plates were used to reduce total power 
consumption and temperature of water-cooled electrodes. The application of new tool materials should 
be taken into account during tool design. In particular, this can be done using FEM analysis. Some 
examples of FEM assisted tool design are presented. 
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Kompozyty kontrolowane morfologicznie: 
nowe materiały do zastosowań w środowiskach ekstremalnych 

 
Morphologically controlled composites: 

Emerging materials for extreme environments 
 
 

Streszczenie 

Podczas wykładu zostanie przedstawiony przegląd mikrostruktury i zagadnień związanych ze 
stabilnością fazową ceramiki sześcioborkowej, o kontrolowanej morfologii, otrzymywanej w procesie 
spiekania iskrowo-plazmowego (SPS). Sześcioborki to wyjątkowa klasa ceramiki nietlenkowej o wielu 
interesujących właściwościach elektronicznych, magnetycznych i optycznych. Regularna struktura 
krystaliczna tych materiałów składa się ze związanych kowalencyjnie ośmiościanów boru, otaczających 
luźno związany jon metalu, który przekazuje elektrony do struktury borowej i bezpośrednio 
wpływa na przewodnictwo związku. Dobranie kompatybilnych jonów metali jest ograniczona 
wielkością podsieci boru i dlatego łatwo tworzą się w tych układach roztwory stałe z jonami 
mieszanymi. Wytworzono proszki CaB6, SrB6 i BaB6, a także dwuskładnikowe mieszaniny każdego 
z nich w przyrostach co 10% mol. Do określenia zarówno cech krystalograficznych, jak i stanów 
wiązania w tych materiałach wykorzystano promieniowanie synchrotronowe oraz szczegółową 
spektroskopię Ramana. Do badania utworzonych faz zastosowano dyfrakcję rentgenowską. 
Układy (Ca-Sr)B6 i (Ba-Sr)B6 tworzą pojedyncze roztwory stałe, podczas gdy układ (Ba-Ca)B6 

rozdziela się na dwie fazy roztworu stałego. Zastosowano również transmisyjną mikroskopię 
elektronową (TEM) o rozdzielczości atomowej do określenia defektów w tych materiałach. 
Przedstawimy również wstępne wyniki dotyczące powstawania węglików. Zróżnicowana pod 
względem składu faza TaC1-x jest międzywęzłowym węglikiem o strukturze kryształu soli 
kamiennej i mieszanym wiązaniu kowalencyjno-metaliczno-jonowym. Dlatego materiał ten ma 
interesujące połączenie właściwości, które pod pewnymi względami są pośrednie między typową 
ceramiką a metalami. 
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Abstract 

This talk will present an overview of the microstructure and phase stability of hexaboride ceramics 
of controlled morphologies prepared through spark plasma sintering. Hexaborides are a unique class 
of non-oxide ceramics with many interesting electronic, magnetic and optical properties. The cubic 
crystal structure consists of covalently bonded boron octahedra surrounding a loosely-bonded 
metal ion, which donates electrons to the boron framework and directly influences the compound’s 
conductivity. Compatible metal ions are restricted in size by the boron sublattice, and therefore 
readily form solid solutions in mixed-ion compounds. CaB6, SrB6, and BaB6 powders have been 
produced, along with binary mixtures of each in 10 mol.% increments. Synchrotron radiation and 
detailed Raman spectroscopy have been used to detail the crystallography and bonding states in the 
materials. X-ray diffraction was used to study the phases formed, and while the (Ca-Sr)B6 and 
(Ba-Sr)B6 systems form single solid solutions, the (Ba-Ca)B6 system separates into two solid solution 
phases. Atomic-resolution TEM was subsequently used to determine defects in the materials. We will 
also present preliminary results on the formation of carbides. The compositionally diverse TaC1-x 
phase is an interstitial carbide having a rocksalt crystal structure and mixed covalent, metallic, and 
ionic bonding. Therefore, this material has an interesting combination of properties that in some 
respects are intermediate between typical ceramics and metals. 
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Spiekanie iskrowo-plazmowe ceramiki: 
od kontrolowania mikrostruktury do rozwoju złożonych kształtów 

 
Spark Plasma Sintering of ceramics: 

From controlling the microstructures to the development of complex shapes 
 
 

Streszczenie 

Techniki spiekania prądem impulsowym (PECS) znacznie się rozwinęły w ciągu ostatnich dwóch 
dekad. W szczególności spiekanie iskrowo-plazmowe (SPS) jest niezwykle wydajną techniką spiekania 
wszystkich typów proszków (metalicznych, ceramicznych), a także kompozytów. Polega na jednoczesnym 
zastosowaniu siły i impulsowego prądu stałego o dużej intensywności do narzędzi zawierających 
spiekany proszek. Bardzo szybki wzrost temperatury jest spowodowany efektem Joule'a, a rozrost 
ziarna jest znacząco zahamowany. Możliwości tej technologii zostaną przedstawione na kilku 
przykładach: 
− pod względem kontroli mikrostruktur – nanoceramiki 3Y-ZrO2 i BaZrTiO3 o kontrolowanej 

wielkości ziaren wykazują lepsze właściwości mechaniczne (wytrzymałość i odporność na 
pękanie) oraz właściwości dielektryczne; 

− w rozwijaniu skomplikowanych kształtów – modelowanie procesu metodą elementów skończonych, 
łączącej trzy główne obszary: elektryczne, termiczne i mechaniczne (ETM), pozwala przewidywać 
zmiany temperatury, wielkości ziaren i porowatości podczas procesu oraz opracowywać narzędzia 
do wykonywania złożonych kształtów. 

 

 

Abstract 

Pulsed Electric Current Sintering (PECS) techniques have known a huge development over the last 
two decades. In particular, Spark Plasma Sintering (SPS) is an extremely powerful technique to sinter 
all classes of powders (metallic, ceramic) as well as composites. It consists in applying simultaneously 
a load and a high intensity pulsed direct current on tools containing powder to sinter. The very fast 
temperature increase is driven by the Joule’s effect and the grain growth is almost suppressed. We will 
illustrate via several examples the potentialities of this technology: 
− in terms of control of microstructures — 3Y-ZrO2 and BaZrTiO3 nano-ceramics with controlled grain 

sizes exhibit improved mechanical properties (fracture strength and toughness) and dielectric properties; 
− in developing complex shapes — the modeling of the process by finite element method coupling three 

main physics, Electric, Thermal and Mechanic (ETM) allows now to predict the evolutions of 
temperature, grain size and porosity during the process and to develop tools to elaborate complex shapes. 
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Wytwarzanie materiałów wspomagane polem elektrycznym (FAME) 
 

Field Assisted Material Engineering (FAME) 
 

Streszczenie 

W celu poprawy energooszczędności procesu spiekania metodą spiekania iskrowo-plazmowego 
(SPS) opracowano technikę spiekania zwaną Flash SPS (FSPS), odznaczającą się dużą szybkością 
nagrzewania w zakresie 104–105°C/min. W odróżnieniu od techniki spiekania Flash Sintering bazującej 
na wysokim napięciu (≈100 V), w metodzie FSPS wykorzystywane jest niskie napięcie o wartości 
około 10 V, a sam proces może być przeskalowany i pozwala na wytwarzanie materiałów o objętości 
kilkudziesięciu centymetrów sześciennych. Metoda Flash SPS umożliwia zagęszczanie materiałów 
przewodzących, takich jak ZrB2 i HfB2, przy czym czas wyładowań (spiekania) został skrócony do 
20–30 s. Przedstawiono także możliwość wytwarzania metodą FSPS materiałów SiC, B4C o właściwościach 
półprzewodników. Zbudowano i zastosowano urządzenie wyposażone w ultraszybkie elementy 
sterujące o wysokiej czułości oraz programowalne bipolarne zasilacze (do 20 kHz, 1 mA, 500 V). 
Opracowaną technologię FSPS zastosowano do wytwarzania żaroodpornych materiałów o średnicy 
większej niż 60 mm. Celem naukowym prowadzonych badań było określenie wpływu pola elektrycznego 
w proponowanej metodzie konsolidacji na mikrostrukturę i właściwości materiałów oraz przebieg 
samego procesu. Przeprowadzono symulacje procesu metodą elementów skończonych oraz 
analizy kinetyki procesu nagrzewania. W pracy przedstawione zostały również najnowsze badania 
dotyczące metod spiekania flash cold sintering i contactless flash sinetring (cold sintering). 
 
 

Abstract 

In order to further improve the energy saving of Spark Plasma Sintering we have developed a very rapid 
sintering technique called Flash SPS (FSPS) with heating rates in the order of 104–105°C/min. Unlike 
the Flash Sintering based on high voltage (≈ 100 V), FSPS is based on low voltage (≈ 10 V) and it can be 
up-scaled to samples volumes of several tens of cubic centimetres. Flash SPS allows densification of 
metallic conductors like ZrB2 and HfB2, under a discharge time as short as 20–30 seconds. FSPS of 
semiconductors like silicon carbide and boron carbide was also demonstrated. Highly customized 
and versatile equipment with ultrafast responsive controls and programmable bipolar power supplies 
(up to 20 kHz, 1 MA, 500 V) has been built. The developed methodology has been applied to produce 
FSPSed samples even larger than 6 cm in diameter of ultra refractory materials. Understanding the 
intrinsic electrical field role in the triangle properties-microstructure-processing remains one our primary 
scientific goal and the main open question. We tried to give some answers by approaching the problem 
at different length scales by developing dedicated equipment/controls, simulations (FEM and ab-initio), 
thermo-kinetic analysis, in situ observations and accurate temperature measurements/calibrations. 
Latest research on flash cold sintering and contactless flash sintering (cold plasma) will be also presented. 
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Działalność badawcza Powder Metallurgy Group (GTP) 
w UC3M i IMDEA Materials Institute z wykorzystaniem 
technik spiekania wspomaganego polem elektrycznym 

 
Research activities of the Powder Metallurgy Group (GTP) at UC3M 

and IMDEA Materials Institute using Field Assisted Sintering Techniques 
 
 

Streszczenie 

W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój technik spiekania wspomaganego polem elektrycznym, 
w szczególności spiekania iskrowo-plazmowego (SPS), ze względu na ich zdolność do aktywacji 
procesu spiekania do materiału litego, co ma szczególne znaczenie podczas spiekania nanoproszków, 
w celu otrzymania dobrze zagęszczonych materiałów, o gęstości bliskiej gęstości teoretycznej, 
charakteryzujących się przy tym małą wielkością ziarna. Równoczesne zastosowanie ciśnienia 
i temperatury pozwala na wykorzystanie ich niższych wartości niż w spiekaniu konwencjonalnym. 
Fakt wykorzystania efektu Joule'a do nagrzewania proszków oraz niezwykle wysokie szybkości 
nagrzewania i chłodzenia, na które pozwala metoda SPS, stwarza możliwość uzyskania bardzo 
drobnych ziaren w mikrostrukturze spieku. Dzięki technologii SPS możliwe jest pełne wykorzystanie 
potencjału stopów specjalnych, przez możliwość uzyskania znacznie lepszych właściwościach niż 
w przypadku tych samych stopów otrzymywanych metodami alternatywnymi, takimi jak prasowanie 
izostatyczne na gorąco. W Powder Metallurgy Group (GTP) w UC3M i IMDEA Materials Institute 
opracowano wiele różnych materiałów przy użyciu technologii spiekania wspomaganych polem 
elektrycznym. W tej prezentacji skupimy się na kilku przykładach, takich jak: stopy umacniane 
dyspersyjną fazą tlenkową (ODS), stale nierdzewne, nadstopy na bazie Co i węgliki spiekane. 
W przypadku otrzymywania stali ODS i węglików spiekanych, nie ma alternatywy dla metod 
metalurgii proszków. Stale nierdzewne i nadstopy na bazie Co można wprawdzie uzyskać za pomocą 
klasycznej metalurgii, jednak zastosowanie w ich przypadku połączenia metalurgii proszków 
z technikami spiekania wspomaganego polem elektrycznym pozwala na wytwarzanie materiałów 
o ponadprzeciętnych właściwościach. 
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Abstract 

Field assisted sintering techniques, especially spark plasma sintering, have been developed strongly 
in the last years due to its capability to activate the sintering process producing bulk materials, from 
powders, with small grain size and full or near full density. The application of the pressure and the 
temperature simultaneously allows to use lower values of pressure and temperature than in 
conventional sintering. The fact of using the Joule effect to heat the powders and the extremely high 
heating and cooling rates that allows these systems, improves the possibility of obtaining very fine 
grains in the microstructure. By this technologies, special alloys can reach its maximum potential 
being obtained much better properties than alternative methods such as hot isostatic pressing. In 
the Powder Metallurgy Group (GTP) at UC3M and IMDEA Materials Institute many different 
materials were developed using these technologies. In this presentation we will focus in some 
examples like ODS and stainless steels, Co-based superalloys and hardmetals. In the case of ODS 
steels and the hardmetals, there is no alternative to the powder route, but stainless steels and Co-
based superalloys can be obtained by ingot metallurgy. Here the combination of the powder route 
with the field assisted sintering techniques allows to produce superior materials. 
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Dogęszczanie wytwarzanych przyrostowo elementów o otwartej porowatości 
za pomocą pseudo-izostatycznego spiekania iskrowo-plazmowego 

 
Densifying additively manufactured parts with open porosity 

using pseudo-isostatic Spark Plasma Sintering 
 
 

Streszczenie 

Drukowanie przestrzenne, takie jak laserowa synteza w złożu proszkowym (laser beam powder 
bed fusion) lub spajanie strumieniowe (binder jetting), wykraczają poza tradycyjne szybkie 
prototypowanie i stają się coraz ważniejsze w zastosowaniach przemysłowych. Dużą zaletą tych 
technologii jest swoboda projektowania, niezależnie od złożoności projektu i wynikająca z tego 
możliwość realizacji lekkich konstrukcji ze zoptymalizowaną topologią, a nawet projektów bionicznych 
inspirowanych strukturami biologicznymi. Takie konstrukcje mogą w znaczący sposób przyczynić 
się do zmniejszenia zużycia energii podczas eksploatacji maszyn, samochodów, samolotów itp. 
Wadą niektórych materiałów otrzymywanych przyrostowo jest ich porowatość szczątkowa. 
Porowatość tę można zminimalizować poprzez poddanie wytworzonych przyrostowo elementów 
ciśnieniowo-temperaturowej obróbce wykończeniowej. Prasowanie izostatyczne na gorąco (HIP) 
jest powszechnie stosowaną techniką dogęszczania, ale ma ona zastosowanie tylko do usuwania 
porowatości zamkniętej, tj. do materiałów, które mają ponad ~95% gęstości teoretycznej. W artykule 
przedstawiono bardzo szybką procedurę pseudo-HIP, która pozwala na usunięcie porowatości 
otwartej w ciągu kilku minut, przy użyciu urządzenia do spiekania iskrowo-plazmowego (SPS). 
W procesach SPS prasowanie zazwyczaj odbywa się jednoosiowo w matrycach grafitowych. Idea 
prezentowanego rozwiązania polega na umieszczeniu części (o złożonych kształtach) otrzymanych 
przyrostowo w zasypce z ziarnistego grafitu wewnątrz konwencjonalnej matrycy przeznaczonej 
do spiekania SPS. Granulki grafitu działają jak pseudo-izostatyczne medium przenoszące ciśnienie, 
jednocześnie spełniając rolę wysoce wydajnego elementu grzejnego w bezpośrednim kontakcie 
z częściami poddawanymi obróbce. Dzięki ulepszeniu konstrukcji narzędzi możliwe było uzyskanie 
elementów zagęszczonych w 100%, charakteryzujących się minimalnymi odkształceniami oraz lepszą 
jakością powierzchni w stosunku do elementów wyjściowych. Technologia została przetestowana 
na takich materiałach, jak: miedź, tytan i kompozyt o osnowie metalicznej Fe-TiC (Ferro-Titanit). 
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Abstract 

Additive manufacturing technologies, like laser beam powder bed fusion or binder jetting, are leaving 
the field of rapid prototyping behind and become increasingly important in industrial applications. 
A major driver is the design freedom (‘complexity for free’) and the resulting possibility to realize 
topology optimized lightweight structures and even biologically inspired, bionic designs. Such structures 
can make a significant contribution to reduced energy consumption during the operation of machines, 
cars, airplanes etc. One disadvantage is the problem of residual porosity for some materials. It can 
be overcome by pressure-assisted high-temperature treatment. Hot isostatic pressing (HIP) is a common 
technique for post densification, yet it is only applicable to remove closed porosity, i.e. parts that 
already have more than ~95% of their theoretical density. Here, a very fast pseudo-HIP procedure 
is presented that allows for the removal of open porosity within minutes by using the spark plasma 
sintering equipment. Unlike its usually uniaxial pressing application, spark plasma sintering is adopted 
by placing the (complex) parts in a granular graphite bed inside of a typical tool. The graphite 
granules act as pressure transfer medium allowing pressure to be applied from all sides while at the 
same time acting as highly efficient heating element in direct contact with the parts to be produced. 
By improving the tool design, 100% dense parts could be obtained with minimal distortion while at 
the same time improving the surface quality. The technology has been tested for copper, titanium, 
and an Fe-TiC metal matrix composite (Ferro-Titanit). 
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Właściwości termoelektryczne chalkogenków na bazie AgSbTe2 i In0,67In2S4 
 

Thermoelectric properties of AgSbTe2- and In0.67In2S4-based chalcogenides 
 
 

Streszczenie 

Ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię oraz poszukiwanie nowych odnawialnych źródeł 
energii motywują intensywne badania materiałów termoelektrycznych, które umożliwiają bezpośrednią 
konwersję ciepła na energię elektryczną. Sprawność takiej konwersji jest proporcjonalna do 
współczynnika efektywności termoelektrycznej ZT = α2 ∙ σ ∙ κ- 1 ∙ T, który zależy od trzech parametrów 
materiałowych: współczynnika Seebecka α, przewodności elektrycznej σ i przewodności cieplnej κ. 
Polepszenie parametru ZT wymaga równoczesnego zmaksymalizowania dwóch pierwszych czynników 
oraz zminimalizowania współczynnika κ. Wszystkie te własności są nie tylko wzajemnie powiązane, 
ale także odwrotnie proporcjonalne (np. α vs. σ), co sprawia, że optymalizacja współczynnika efektywności 
jest dużym wyzwaniem. Dobrze ugruntowanymi materiałami termoelektrycznymi są tellurki, np. 
Bi2Te3 lub PbTe, które charakteryzują się wartościami ZTmax > 1 [1, 2]. Są one jednak relatywnie drogie 
ze względu na wykorzystanie rzadkich pierwiastków (Bi i Te), natomiast sprawność konwersji 
laboratoryjnych modułów wyprodukowanych na bazie tych związków jest ograniczona do ok. 12% [3]. 
Dlatego też istnieje potrzeba rozwoju nowych materiałów o lepszych własnościach termoelektrycznych 
i możliwie niskiej cenie. W powyższym kontekście zostanie zaprezentowany krótki przegląd wyników 
dotyczących otrzymywania, struktury krystalicznej, trwałości termodynamicznej oraz właściwości 
termoelektrycznych materiałów na bazie tellurku srebra antymonu Ag1-xSb1+xTe2+x oraz tiospinelu 
zawierającego ind MxIn2S4-yXy (M = Mn, Fe, Co, Ni, In; X = Se, Te). Są to obiecujące materiały do 
zastosowań termoelektrycznych ze względu na ich niski współczynnik przewodnictwa cieplnego 
κ < 2 W/mK powyżej temperatury pokojowej, którego źródłem jest nieporządek w strukturze oraz 
obecność wakancji. Wszystkie próbki zostały otrzymane metodą metalurgii proszków (wygrzewanie 
materiałów w ampułach kwarcowych w próżni, często zakończone poprzez gwałtowne chłodzenie 
w wodzie z lodem), a następnie zagęszczone z użyciem techniki SPS, która jest rutynowo 
wykorzystywana do spiekania materiałów termoelektrycznych. Związki Ag1-xSb1+xTe2+x charakteryzują 
się przewodnictwem elektrycznym typowym dla zdegenerowanych półprzewodników typu p, 
natomiast tiospinele na bazie indu są półprzewodnikami typu n, co odróżnia je od większości 
siarczków. Najlepsze właściwości termoelektryczne w ramach tych dwóch grup materiałów 
wykazują próbki o składach Ag0,9Sb1,1Te2,1 i In2,67S3,5Se0,5, dla których parametr ZTmax wyniósł 
odpowiednio 1,2 w 610 K i 0,25 w 760 K [4, 5]. 
 
[1] Snyder, G.J.; Toberer, E.S., Nat. Mater. 7 (2008) 105–114. 

[2] Biswas, K. et al., Nature 489 (2012) 414–418. 

[3] Tan, G. et al., Philos. Trans. R. Soc. A 377 (2019) 20180450. 
[4] Wyżga, P. et al., Appl. Sci. 8 (2018) 52. 

[5] Wyżga, P. et al., w przygotowaniu (2020).  



III Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering 

III National Workshop on Spark Plasma Sintering 

23.10.2020 

 

22 

 

 

Abstract 

A continuously growing energy demand and a search for the new renewable energy sources 
encourage intensive research of thermoelectric (TE) materials, that are capable of converting heat into 
electrical energy. Efficiency of such a conversion is proportional to TE figure of merit ZT = α2 ∙ σ ∙ κ- 1 ∙ T, 
which comprises three material’s parameters: Seebeck coefficient α, electrical conductivity σ and 
thermal conductivity κ. Improvement of ZT requires simultaneous increase of α and σ and decrease 
of κ. All these parameters counterbalance each other and thus, an optimization of the figure of merit 
is a great challenge. A well-established TE materials are tellurides, e.g., Bi2Te3 and PbTe, which 
reveal ZTmax > 1 [1, 2]. However, they are relatively expensive, due to rare constituent elements, and 
their conversion efficiency is limited to approx. 12% for laboratory-scale devices [3]. Therefore, new 
materials with enhanced properties, and possibly lower price, are strongly required. In this context, 
a brief overview of synthesis, crystal structure, thermodynamic stability and thermoelectric properties 
of silver antimony telluride Ag1-xSb1+xTe2+x and indium thiospinels MxIn2S4-yXy (M = Mn, Fe, Co, Ni, In; 
X = Se, Te) is presented. These compounds are promising for thermoelectric applications because of 
their intrinsically low thermal conductivity κ < 2W/mK above room temperature, originating from 
a structural disorder and the presence of vacancies. All samples were synthesized by powder 
metallurgical methods (annealing in evacuated quartz tubes, usually followed by rapid quenching 
in iced water) and compacted by SPS routine, which is often used for densification of TE materials. 
The Ag1-xSb1+xTe2+x compounds revealed a degenerated p-type semiconducting behavior, whereas 
indium thiospinels were n-type semiconductors an uncommon among sulfides. The highest values 
of ZTmax = 1.2 at 610 K and 0.25 at 760 K were determined for Ag0.9Sb1.1Te2.1 and In2.67S3.5Se0.5, 
respectively [4, 5]. 
 
[1] Snyder, G.J.; Toberer, E.S., Nat. Mater. 7 (2008) 105–114. 

[2] Biswas, K. et al., Nature 489 (2012) 414–418. 

[3] Tan, G. et al., Philos. Trans. R. Soc. A 377 (2019) 20180450. 

[4] Wyżga, P. et al., Appl. Sci.8 (2018) 52. 

[5] Wyżga, P. et al., in preparation (2020). 
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Materiały ceramiczne stosowane w uszczelnieniach 
mechanicznych wytwarzane za pomocą SPS 

 
SPS ceramic materials used in mechanical seals 

 
 

Streszczenie 

John Crane to wiodąca na rynku firma zajmująca się projektowaniem, udoskonalaniem i produkcją 
uszczelnień mechanicznych dla wielu gałęzi przemysłu. Założona w 1917 roku firma John Crane 
urosła do rangi firmy globalnej z oddziałami sprzedaży i serwisu w ponad 50 krajach. Uszczelnienia 
mechaniczne zapobiegają wyciekom w maszynach wirujących, takich jak np. pompy czy kompresory. 
Głównymi elementami uszczelnienia mechanicznego są dwa pierścienie: stacjonarny i obrotowy, 
a proces doszczelniania zachodzi pomiędzy ich powierzchniami. Pierścienie te są często wytwarzane 
z materiałów ceramicznych, które zapewniają wymagane właściwości mechaniczne, termiczne 
i tribologiczne urządzenia, co gwarantuje długotrwałe, skuteczne uszczelnienie. Materiały ceramiczne, 
takie jak np. węglik krzemu, mają wysoki moduł sprężystości, odporność na działanie substancji 
chemicznych i niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, dzięki czemu nie odkształcają się 
znacząco pod wpływem dużych naprężeń i obciążeń termicznych. Wysoka przewodność cieplna 
materiału pomaga w odprowadzaniu ciepła z powierzchni uszczelniających, a wysoka odporność 
na pękanie zapobiega pękaniu pierścieni. Właściwości tribologiczne obu warstw wierzchnich mają 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia długiego okresu eksploatacji. Będzie to zależeć od właściwości 
mechanicznych i zużycia dwóch stykających się powierzchni, środowiska chemicznego, efektów 
termicznych i warunków pracy uszczelnienia, zwłaszcza prędkości obrotowej i ciśnienia wywieranego 
na powierzchnie pierścieni. Wytworzenie materiału ceramicznego o kształcie i rozmiarze odpowiednim 
do stosowania w uszczelnieniach mechanicznych przedstawia pewne trudności. Ponieważ średnica 
niektórych pierścieni uszczelnienia przekracza 300 mm, trudno jest wykonać część w tym rozmiarze 
z wymaganymi tolerancjami. W przeszłości do produkcji ceramiki stosowano tradycyjne procesy 
spiekania, ale niedawno opracowane spiekanie iskrowo-plazmowe (SPS), ze względu na krótszy 
cykl procesu i precyzyjną kontrolę gęstości w produkcji ceramiki, wydaje się być obiecującym 
kierunkiem badań. SPS stanowi doskonałą okazję dla firmy John Crane do poszerzenia swoich 
technik produkcji elementów ceramicznych. 
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Abstract 

John Crane is a market-leading company involved in the design, development and manufacture of 
mechanical seals for a wide range of industries. Established in 1917, John Crane has grown into 
a global company with sales/servicing sites in over 50 countries. Mechanical seals prevent leakage 
in industrial equipment with moving parts such as pumps, and compressors. At the heart of the 
mechanical seal are two faces ― a stationary face and a rotating face ― which provide the primary 
sealing method. These two faces are frequently manufactured from ceramic materials to provide the 
required mechanical, thermal and tribological properties for the seal to provide a durable, effective 
seal. Ceramics such as silicon carbide have high elastic modulus, chemical resistance and low thermal 
expansion coefficient which all help ensure that they do not deform significantly under high stresses 
and thermal loads. The material’s high thermal conductivity helps dissipation of the heat from the 
sealing faces and high fracture toughness prevents faces cracking. The tribological performance of 
the two faces is critical to ensuring a long lifetime of operation. This will depend on the mechanical 
and wear properties of the two contacting surfaces, the chemical environment, thermal effects and 
the operating conditions of the seal, especially operating speed and pressure. Ceramics are often 
difficult to manufacture in a shape and size suitable for use in mechanical seals. As some mechanical 
seal rings are over 300 mm in diameter, it is difficult to make a part in this size with the required 
tolerances. Sintering processes have been used in the past for ceramics manufacture but more recently 
Spark Plasma Sintering (SPS) has been developed which can lead to shorter processing cycles and 
precise density control for ceramics manufacture. SPS represents an excellent opportunity for John 
Crane to widen its ceramic manufacturing techniques. 
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Spiekanie iskrowo-plazmowe SPS borków wolframu z dodatkiem cyrkonu 
 

Spark Plasma Sintering of zirconium alloyed tungsten borides 
 
 

Streszczenie 

Borki wolframu ze względu na swoje wysokie właściwości są potencjonalnymi kandydatami 
w wielu aplikacjach. Jako materiały o wysokiej twardości są przede wszystkim badane jako materiały 
na narzędzia skrawające oraz elementy wymagające wysokiej odporności na ścieranie. Ich stosunkowo 
wysoka przewodność elektryczna oraz stabilność chemiczna w agresywnych środowiskach powodują, 
że mogą także znaleźć zastosowanie jako materiały elektrodowe. Największym zainteresowaniem 
wśród borków wolframu cieszą się fazy dwuborku wolframu WB2 oraz samoistnie supertwardego 
czteroborku wolframu WB4. W związku z częściowo metaliczną naturą borków wolframu do 
poprawy ich właściwości można stosować stopowanie. Przez dodatek odpowiednich pierwiastków 
możemy uzyskiwać poprawę twardości, odporności chemicznej, przewodności elektrycznej oraz 
stabilizować fazy WB4 przy zastosowaniu mniejszej ilości nadmiarowego boru. Badania wykazały, 
że dodatek talu lub niobu może pozwolić na uzyskanie supertwardego dwuborku wolframu (W,X)B2 
oraz zwiększenie stabilności chemicznej tych materiałów. W przypadku faz WB4 dodatek cyrkonu 
spowodował znaczny przyrost twardości przy jednoczesnej poprawie odporności na utlenianie 
w podwyższonej temperaturze. W naszych badaniach analizowaliśmy wpływ dodatku cyrkonu na 
właściwości borków wolframu spiekanych za pomocą spiekania iskrowo-plazmowego SPS. Mieszaniny 
proszków o składach W1-xZrxBy (0 ≤ x ≤ 0,24; y = 2,5 lub 4,5) zostały skonsolidowane z różnym 
czasem spiekania (2,5–30 min), a następnie przebadano ich mikrostrukturę przy użyciu mikroskopii 
SEM, dyfrakcji rentgenowskiej XRD oraz zbadano ich twardość, właściwości tribologiczne oraz 
przewodność elektryczną. Materiały o wyższej zawartości boru notowały spadek twardości wraz 
z rosnącą zawartością cyrkonu, co prawdopodobnie jest wynikiem obecności dużej ilości niezwiązanego 
boru. Badania wykazały również, że w przypadku materiałów o składzie W0,92Zr0,08B4,5 dłuższy czas 
spiekania prowadził do znacznego obniżenia zwartości fazy WB4 poprzez dekompozycję WB4 na 
fazę WB2 oraz bor, co wpłynęło na zmniejszenie twardości spieków konsolidowanych w dłuższym czasie. 
W przypadku materiałów z niższą zawartością boru uzyskiwano oczekiwany wzrost twardości wraz 
z rosnącą zawartości cyrkonu. Badania tribologiczne wykazały, że najlepszą odpornością na ścieranie 
oraz najniższym współczynnikiem tarcia charakteryzował się materiał o składzie W0,76Zr0,24B4,5. Jest to 
najprawdopodobniej wynik obecności fazy, która posiada właściwości samosmarne – prawdopodobnie 
tlenku boru. Badania przewodności elektrycznej wykazały – w przypadku obu materiałów o różnej 
zawartości boru – wzrost przewodności elektrycznej wraz z rosnącym dodatkiem cyrkonu. Materiały 
o wyższej zawartości boru charakteryzowały się gorszą przewodnością elektryczną, co wynikało z obecności 
większej ilości niezwiązanego boru. Materiał o składzie W0,76Z0,24B2,5 osiągnął przewodność elektryczną 
o wartości 3,961⋅106 S/m, co jest wartością porównywalną z węglikami spiekanymi.  
 
Badania zostały sfinansowane z projektu Narodowego Centrum Nauki NCN 2017/25/B/ST8/01789. 
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Abstract 

Due to their high properties, tungsten borides are potential candidates for many applications. As 
materials of high hardness, they are primarily tested as materials for cutting tools and elements 
requiring high abrasion resistance. Their relatively high electrical conductivity and chemical stability 
in aggressive environments mean that they can also be used as electrode materials. The most popular 
among tungsten borides are the WB2 tungsten diboride and WB4 intrinsically superhard tungsten 
tetraboride. Due to the partially metallic nature of tungsten borides, alloying can be used to improve 
their properties. By adding appropriate elements, we can improve hardness, chemical resistance, 
electrical conductivity and stabilize the WB4 phases with the use of a smaller amount of excess 
boron. Studies have shown that the addition of thallium or niobium can allow to obtain superhard 
tungsten diboride (W,X)B2 and increase the chemical stability of these materials. In the case of WB4 
phases, the addition of zirconium resulted in a significant increase in hardness while improving the 
resistance to oxidation at elevated temperature. In our research, we examined the effect of zirconium 
addition on the properties of tungsten borides sintered by SPS spark plasma sintering. Powder mixes 
with the compositions W1-xZrxBy (0 ≤ x ≤ 0.24; y = 2.5 or 4.5) were consolidated with different sintering 
times (2.5–30 min) and then their microstructure was tested by using SEM microscopy and XRD 
diffraction and examined their hardness, tribological properties and electrical conductivity. Materials 
with a higher boron content experienced a decrease in hardness with increasing zirconium content, 
which is probably due to the presence of a large amount of free boron. The research also showed that 
in the case of materials with the composition of W0.92Zr0.08B4.5, longer sintering time led to a significant 
reduction of the WB4 phase amount by decomposition of WB4 into the WB2 phase and boron, which 
resulted in a lower hardness of the sintered compacts consolidated over a longer period of time. In 
the case of materials with a lower boron content, the expected increase in hardness was achieved 
with increasing zirconium content. Tribological tests showed that the material with the mixture 
composition of W0.76Zr0.24B4.5 was characterized by the best abrasion resistance and the lowest 
coefficient of friction. This is most likely due to the presence of a self-lubricating phase — possibly 
boron oxide. The electrical conductivity studies showed an increase in electrical conductivity with 
increasing zirconium content for both materials with different boron content. Materials with higher 
boron content had worse electrical conductivity due to the presence of a greater amount of free 
boron. The material with the composition W0.76Z0.24B2.5 achieved a conductivity of 3.961⋅106 S/m, 
which is a value comparable to that of cemented carbides.  
 
This work was supported by the National Science Centre (NCN, Poland), research project: 

2017/25/B/ST8/01789. 
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Mikrostruktura i przewodnictwo cieplne kompozytów 
ZrO2-MWCNT wytworzonych metodą FAST/SPS 

 
Microstructure and thermal conductivity 

of ZrO2-MWCNT composite obtained by FAST/SPS method 
 
 

Streszczenie 

Przemysł kosmiczny jest obecnie jednym z prężniej rozwijających się obszarów, wymagającym 
stosowania niezawodnych materiałów o najwyższej jakości. Przejście przez atmosferę ziemską 
podczas powrotu pojazdów kosmicznych z przestrzeni kosmicznej jest krytycznym momentem, 
dlatego też materiały, z których wytworzone są stożki czołowe, muszą spełniać wiele wymagań, 
w tym charakteryzować się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Jednym z materiałów 
mogącym sprostać takim wymaganiom jest tlenek cyrkonu domieszkowany wielościennymi 
nanorurkami węglowymi (MWCNTs). Do wytworzenia próbek wykorzystano metodę spiekania 
iskrowo-plazmowego (FAST/SPS), będącą zaawansowaną metodą spiekania materiałów proszkowych, 
pozwalającą na przeprowadzenie procesu w stosunkowo krótkim czasie i w niskiej temperaturze 
spiekania. W ramach pracy wytworzono próbki ZrO2-xMWCNT, gdzie x = 3, 5, 10 lub 20% obj. 
Po odważeniu proszki mieszane były z wykorzystaniem mieszalnika Turbula T2F. Przygotowane 
mieszaniny spiekane były za pomocą urządzenia HP D 25/3. Parametry procesu były następujące: 
szybkość nagrzewania 100°C/min, temperatura spiekania 1300°C, czas spiekania 5 min. Proces 
przeprowadzany był w niskiej próżni, przy jednoosiowym ciśnieniu prasowania wynoszącym 30 MPa. 
W wyniku badań wstępnych otrzymano spieki o średnicy 20 mm i wysokości 4 mm, dla których 
wyznaczono gęstość, przeprowadzono obserwacje mikrostruktury za pomocą SEM/EDS oraz na 
podstawie zmierzonej dyfuzyjności cieplnej, z wykorzystaniem urządzenia LFA 427, wyznaczono 
przewodność cieplną. Uzyskana niska gęstość względna wynika z zastosowania niskiego ciśnienia 
prasowania, ilość MWCNTs nie ma wpływu na gęstość względną uzyskanych spieków. W pracy 
wykazano wpływ ilości MWCNTs na stopień konsolidacji kompozytów. Wraz ze wzrostem zawartości 
MWCNTs w mikrostrukturze kompozytów ujawniono więcej szyjek powstałych pomiędzy cząstkami 
ZrO2. Kompozyty z 10% zawartością MWCNTs charakteryzują się najniższą wartością przewodności 
cieplnej (0,851–1,130 W/mK) w podwyższonej temperaturze (650–850°C).  
 
Prace badawcze zrealizowano w ramach projektu Programu Ramowego Unii Europejskiej 

Horyzont 2020 (nr 814632) pod tytułem „Budowa ekosystemu do zwiększenia skali produkcji 

lekkich wielofunkcjonalnych materiałów ceramicznych i betonu – LightCoce (2019–2022)”. 
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Abstract 

The space industry is currently one of the most dynamically developing areas, requiring the use of 
reliable materials of the highest quality The passage through the earth’s atmosphere during the return 
of spacecraft from space is a critical moment, therefore the materials from which the nose cone are 
made must meet a number of requirements including low thermal conductivity. One of the materials 
that can meet such requirements is zirconia dioxide with multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) 
additives. To manufacture the specimens, the spark plasma sintering (FAST/SPS) method was used. 
It is advanced method of sintering powder materials, which allows specimens to be obtained in 
a relatively short time and at a low sintering temperature. Specimens of ZrO2-xMWCNTs were 
produced, where x = 3, 5, 10 or 20 vol.%. After weighing, the powders were mixed with a Turbula 
T2F shaker–mixer. The spark plasma sintering process was conducted using an HP D 25/3 furnace. 
The sintering parameters were as follows: heating rate 100°C/min, sintering temperature 1300°C and 
dwell time 5 min. Sintering was conducted in low vacuum under uniaxial compacting pressure of 
30 MPa. The diameter of the obtained specimens was 20 mm and the hight was about 4 mm. The 
density of the specimens was determined and microstructural observation by SEM/EDS was 
conducted. Based on measurement of the thermal diffusivity (LFA 427 equipment), the thermal 
conductivity was determined. The low relative density was obtained that results from the application 
of low compacting pressure at sintering; the amount of MWCNTs has no influence on the relative 
density. The study showed the effect of the number of MWCNTs on the degree of composite 
consolidation. As the content of MWCNTs increased in the microstructure of the composites, more 
necks formed between the ZrO2 particles were revealed. The composites with a 10% MWCNTs content 
are characterized by the lowest value of thermal conductivity (0.851–1.130 W/mK) at elevated 
temperatures (650–850°C). 
 

The research work was co-financed from the European Union Horizon 2020 Programme, under grant 

agreement No. 814632 entitled “Building an Ecosystem for increasing the scale of the production 

of lightweight multi-functional concrete and ceramic materials – LightCoce (2019–2022)”. 
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Wpływ parametrów procesu spiekania iskrowo-plazmowego (FAST/SPS) 
na wybrane właściwości fazy MAX Ti3SiC2 i kompozytu na jej osnowie 

 
Influence of Spark Plasma Sintering (FAST/SPS) process parameters 

on selected properties of Ti3SiC2 MAX phase and Ti3SiC2-based composite 
 
 

Streszczenie 

Ciągły rozwój technologii niesie ze sobą konieczność wytwarzania i badania nowych grup 
materiałów. Szczególnie duży nacisk kładzie się w obecnych czasach na materiały kompozytowe, 
łączące atrakcyjne z inżynierskiego punktu widzenia właściwości różnych grup materiałów. 
Badane od około 20 lat fazy MAX są odpowiedzią na stale zwiększające się zapotrzebowanie na 
zaawansowane materiały. Potrójne węgliki lub azotki metali przejściowych i pierwiastków z 13. 
lub 14. grupy same w sobie cechują się właściwościami charakterystycznymi zarówno dla metali, 
jak i ceramiki. Jednym z prężniej rozwijanych kierunków badań nad fazami MAX są kompozyty 
na ich osnowie. Faza Ti3SiC2 – węglik tytanowo-krzemowy jest najlepiej przebadaną ze wszystkich 
fazą MAX. Celem pracy było wytworzenie metodą spiekania plazmowo-iskrowego (FAST/SPS) 
spieków czystej fazy Ti3SiC2 oraz spieków kompozytowych na jej osnowie. Do wytworzenia spieków 
wykorzystano proszek zsyntezowanej fazy MAX oraz mieszaninę proszku Ti oraz SiC w stosunku 
58–42% (wagowo) wytworzonego metodą wysokoenergetycznego mielenia kulowego (HEBM). 
Spiekanie przeprowadzono w urządzeniu HP D 25/3 przy następujących parametrach spiekania: 
temperatura spiekania – 1350–1450℃, czas spiekania – 1,5–15 min, ciśnienie prasowania – 60 MPa, 
szybkość nagrzewania – 200℃/min. Wykonano dyfrakcję rentgenowską proszków oraz spieków 
w celu określenia składu fazowego materiałów. We wszystkich spiekach wykazano obecność faz 
Ti3SiC2, TiSi2, TiC oraz SiC; badania XRD potwierdziły obecność faz Ti oraz SiC w mieszaninie 
proszków Ti-SiC; analiza fazowa proszku Ti3SiC2 wykazała skład fazowy tożsamy ze składem 
wytworzonych spieków. Za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) oraz mikroanalizy 
składu chemicznego (EDS) zidentyfikowano w mikrostrukturze wszystkie fazy wyodrębnione 
podczas dyfrakcji rentgenowskiej. Wszystkie spieki poddano badaniom twardości Vickersa oraz 
określono ich odporność na kruche pękanie, wyznaczając współczynnik K1C. Wykazano, że twardość 
spieków maleje zarówno ze wzrostem czasu spiekania, jak i temperatury spiekania. Spieki proszku 
Ti/SiC cechują się wyższą twardością od spieków wytworzonych z proszku fazy Ti3SiC2 przy 
analogicznych parametrach spiekania. Współczynnik odporności na kruche pękanie rośnie wraz 
ze wzrostem czasu spiekania w danej temperaturze. Na podstawie uzyskanych wyników 
stwierdzono, że najkorzystniejszymi właściwościami cechują się materiały spieczone w temperaturze 
1400°C w czasie 15 min, zarówno w przypadku proszku Ti3SiC2, jak i Ti/SiC, których twardość 
i odporność na kruche pękanie wyniosła odpowiednio 814 HV10 i 6,48 MPa·m1/2 (Ti3SiC2) oraz 
1043 HV10 i 5,83 MPa·m1/2 (Ti/SiC). 
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Praca zrealizowana w ramach pracy badawczej Ł-INOP nr BS .901.0095 pod tytułem „Kompozyty 

na bazie fazy MAX Ti3SiC2 wytwarzane metodą spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) do 

zastosowań na łożyska ślizgowe”. 

 

 

Abstract 

The constant development of technology entails the need to manufacture and test new groups of 
materials. Nowadays, particular emphasis is placed on composite materials, combining the properties 
of different groups of materials, attractive from an engineering point of view. MAX phases, studied 
for about 20 years, are a response to the constantly increasing demand for advanced materials. The 
ternary carbides or nitrides of transition metals and elements of the 13th or 14th group are themselves 
characterized by properties characteristic of both metals and ceramics. One of the most dynamically 
developed directions of research of MAX phases is spark plasma sintering of composites based on 
their matrix. The Ti3SiC2 phase — titanium silicon carbide — is the most studied compound of all 
the MAX phases. The aim of the study was to produce specimens of a pure Ti3SiC2 phase and 
composite specimens based on its matrix by the spark plasma sintering (FAST/SPS) method. To 
produce the specimens, a powder of the synthesized MAX phase and a mixture of Ti and SiC powder 
in the ratio of 58–42% (by weight), produced by the high-energy ball milling (HEBM) method, were 
used. Sintering was carried out in an HP D 25/3 furnace with the following parameters: sintering 
temperature — 1350–1450°C, dwell time — 1.5–15 min, compacting pressure — 60 MPa, heating 
rate – 200°C/min. The X-ray diffraction of the powders and the sintered specimens was carried out 
in order to determine the phase composition of the materials. The presence of Ti3SiC2, TiSi2, TiC 
and SiC phases was revealed in all the specimens; XRD tests confirmed the presence of Ti and SiC 
phases in the mixture of Ti/SiC powders; the phase analysis of the Ti3SiC2 powder showed the same 
phase composition as in the sintered specimens. Scanning electron microscopy (SEM) observations 
and chemical composition microanalysis (EDS) confirmed the presence in the microstructure of all 
the phases revealed by X-ray diffraction. All the specimens were subjected to hardness measurements 
using the Vickers method, and the fracture toughness was determined. It was shown that the material 
hardness decreases with an increase in the dwell time and sintering temperature. The sintered 
compacts of Ti/SiC powder are characterized by higher hardness than the sintered compacts 
produced from MAX phase powder using similar sintering parameters. The fracture toughness 
factor increases with increasing dwell time at a given temperature. On the basis of the obtained 
results, it was found that the most favorable properties are characteristic of the materials sintered 
at 1400°C for 15 min, both in the case of the Ti3SiC2 and Ti/SiC powders: the hardness and fracture 
toughness were 814 HV10 and 6.48 MPa·m1/2 (Ti3SiC2), and 1043 HV10 and 5.83 MPa·m1/2 (Ti/SiC).  
 
The research work was carried out as part of the Ł-INOP internal project No. BS .901.0095 entitled 

“Composites based on the Ti3SiC2 MAX phase produced by spark-plasma sintering (SPS) for 

applications on slide bearings”. 
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Materiały o unikalnej jakości – spieki z proszków metali, stopów metali, 
a także kompozytów ceramicznych i metalowych – technologia U-FAST 

 
Materials of unique quality – sintered materials made of metal powders, 
metal alloys as well as ceramic and metal composites – U-FAST technology 

 
 

Streszczenie 

Technologia SPS (Spark Plasma Sintering), zwana również technologią FAST (Field Assisted Sintering 
Technology), umożliwia skuteczną konsolidację proszków czystych metali, stopów metali, a także 
kompozytów ceramicznych i metalowych z użyciem impulsowego prądu stałego. W technologii 
FAST kluczowym aspektem jest możliwość przeprowadzenia procesu spiekania w zdecydowanie 
niższej temperaturze niż w przypadku innych dostępnych metod. Korzystnie wpływa to na ograniczenie 
rozrostu ziarna oraz zapewnia zdecydowanie lepsze parametry tworzonych materiałów. Do zalet 
FAST należy również zaliczyć bardzo krótki czas spiekania i jednolitość powstałego materiału 
oraz wysoką efektywność energetyczną związaną głównie z bezpośrednim generowaniem ciepła 
w materiale. GeniCore U-FAST, dzięki zaawansowanemu systemowi grzania opartemu na unikalnym 
kształcie impulsów oraz ich pakietów, pozwala osiągnąć lepsze wyniki w porównaniu do innych 
dostępnych urządzeń FAST. Fakt ten zadecydował o nazwie urządzenia stąd nazwa GeniCore 
U-FAST (Upgraded Field-Assisted Sintering Technology). Dotychczas przeprowadzone testy materiałów 
wytworzonych metodą U-FAST otwierają wiele możliwości w obszarach, gdzie oczekiwana jakość 
materiału jest nieosiągalna z użyciem innych metod. Obecne działania GeniCore potwierdziły 
zasadność stosowania materiałów U-FAST w przemyśle narzędziowym, wydobywczym i zaawansowanej 
elektronice. Są to jedne z pierwszych możliwości zastosowań, których z pewnością będzie o wiele 
więcej, biorąc pod uwagę intensywność prowadzonych prac badawczych. 
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Abstract 

The SPS (Spark Plasma Sintering) technology, also called FAST (Field Assisted Sintering Technology), 
enables effective consolidation of pure metal powders, metal alloys, as well as ceramic and metal 
composites using pulsed direct current. The key aspect of FAST technology is the ability to perform 
the sintering process at a much lower temperature than other available methods. This has a positive 
effect on limiting grain growth and provides much better parameters of the created materials. The 
advantages of FAST also include very short sintering time and homogeneity of the resulting material 
and high energy efficiency associated mainly with the direct generation of heat in the material. 
GeniCore U-FAST, thanks to its advanced heating system based on a unique pulse shape and its 
packages, allows to achieve better results compared to other available FAST devices. This fact has 
determined the name of the device hence the name GeniCore U-FAST (Upgraded Field-Assisted 
Sintering Technology). The tests carried out so far on U-FAST materials open up a number of possibilities 
in areas where the expected material quality is not achievable with other methods. The current 
activities of GeniCore have confirmed the validity of using U-FAST materials in the tooling, mining 
and advanced electronics industries. These are one of the first application possibilities, which will 
certainly be much more important given the intensity of research work. 
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Wpływ czystości proszków cyrkonu i dodatków stopowych 
na spiekalność cyrkonu 

 
Influence of the purity of zirconium powdersand alloy additives 

on the sinterability of zirconium 
 
 

Streszczenie 

Proszki cyrkonu na skalę komercyjną wytwarzane są stosunkowo niedługo. Proszki znajdujące 
się w sprzedaży najczęściej zawierają hafn, w ilości do 4,5% wag. Cyrkon tworzy z hafnem roztwór 
stały o nieograniczonej rozpuszczalności w fazie stałej. Właściwości mechaniczne i odporność na 
oddziaływanie czynników chemicznych cyrkonu i hafnu są bardzo zbliżone, stąd dla zastosowań 
innych niż nuklearne nie przeprowadza się separacji, która jest bardzo kosztowna. Dodatkowo 
cyrkon intensywnie absorbuje tlen, wodór i azot. Pierwiastki te wpływają na temperaturę spiekania 
i właściwości spieków, podobnie jak inne dodatki, które wprowadzane były w ilości do 2,5% wag. 
W pracy przedstawiono krzywe dylatometryczne oraz krzywe spiekania dla różnych proszków 
cyrkonu oraz ich mieszanin z niobem, manganem i miedzią oraz analizę mikrostruktur tych 
spieków otrzymanych metodą SPS. Badano metody ujednorodnienia mieszanin, stosując dodatek 
2,5% wag. mikroproszków i nanoproszków wymienionych metali. Zastosowano mieszanie mechaniczne 
MM (Mechanical Milling). Mieszaniny przygotowano, stosując młynek planetarny Pulverisette 7 
(Fritsch, Niemcy) z cyrkonowymi misami mielącymi (rozmiar 80 ml) i kulkami mielącymi (średnica 
10 mm). Misa z cyrkonu została wyposażona w GTM (EASY GTM – Gas Pressure and Temperature 
Measuring System). Mieszaniny proszkowe mieszano mechanicznie w wodzie przy szybkości 
mieszania 100 obr./min, 200 obr./min i 400 obr./min. Cykl mieszania ustawiono na 10 min 
mielenia z przerwą 5 min. GTM był cały czas włączony z ograniczeniami: maksymalna temperatura 
60°C i ciśnienie 4 bary. Po osiągnięciu ekstremalnych wartości temperatury lub ciśnienia młynek 
zatrzymywał się, a pojemnik był chłodzony, odgazowany lub uzupełniony wodą, po czym proces był 
kontynuowany. Próbki mieszaniny pobierano odpowiednio po 1, 2, 4, 8, 16 i 32 h. Stwierdzono 
wzrost zawartości tlenu w mieszaninach spiekanych cyrkonu wraz z wydłużaniem czasu ich 
mieszania. Z uwagi na wybuchowe właściwości cyrkonu bezpieczną prędkość mieszania określono 
na 200 obr./min. Takie warunki homogenizacji nie pozwalają na stopowanie mieszanin. Proszki 
dodatków metalicznych mają skłonność do gromadzenia się na granicach ziaren. Przedstawiono wyniki 
badań rentgenowskich dla prezentowanych spieków SPS. 
 
Praca zrealizowana w ramach realizacji projektu OPUS14 pt.: „Badanie zjawisk konsolidacji 

proszków cyrkonu, z zastosowaniem technik ciśnieniowych”, o nr UMO-2017/27/B/ST8/01751, 

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.  
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Abstract 

Commercial zirconium powders have not been produced for a long time. These powders most often 
contain hafnium in the amount of up to 4.5% by weight. Zirconium forms a solid solution with 
hafnium with unlimited solubility, in the solid phase. Mechanical properties and resistance to the 
chemical agents of zirconium and hafnium are very similar, therefore, for non-nuclear applications, 
no separation is performed, which is very expensive. Additionally, zirconium intensively absorbs 
oxygen, hydrogen and nitrogen. These elements affect the sintering temperature and the properties 
of the sintered compacts, similar to other additives, which are added up to 2.5% by weight. The 
paper presents dilatometric curves and the sintering curves for various zirconium powders and their 
mixtures with niobium, manganese and copper and analysis of microstructures for these SPS 
materials. The methods of homogenizing the mixtures were investigated with the addition of 2.5% by 
weight of micropowders and nanopowders of the mentioned metals. Mechanical Milling (MM) was 
used. Mixtures were prepared using the Pulverisette 7 (Fritsch, Germany) planetary mill with 
zirconia grinding bowls (size 80 ml) and grinding balls (10 mm diameter). Zirconia bowl was 
equipped with a GTM (EASY GTM — Gas Pressure and Temperature Measuring System). Powder 
mixtures were mechanically mixed in water with mixing speed 100 rpm, 200 rpm and 400 rpm. The 
mixing cycle was set to 10 min of milling with a break of 5 min. The GTM was on all the time with 
restrictions: maximum temperature 60°C and pressure 4 bar. After reaching extreme temperature or 
pressure values, the grinder stopped and the container was cooled, degassed or replenished with water, 
after which the process was continued. Mixture samples were taken after 1, 2, 4, 8, 16 and 32 h, 
respectively. An increase in the oxygen content in sintered zirconium mixtures was found along with 
the extension of their mixing time. Due to the explosive properties of zircon, the safe mixing speed is 
set at 200 rpm. Such homogenization conditions do not allow the blends to be alloyed. Metal additive 
powders tend to accumulate at the grain boundaries. The results of X-ray examinations for the 
presented SPS materials are presented. 
 
This work was supported by the National Science Centre (NCN, Poland), research project: 

UMO-2017/27/B/ST8/01751. 
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Spiekane metodą SPS kompozyty SiC-Al oraz ich własności tribologiczne 
 

Spark Plasma Sintered SiC-Al composites and their tribological properties 
 
 

Streszczenie 

W prezentacji przedstawione zostaną wyniki badań dotyczące wytwarzania i właściwości tribologicznych 
kompozytów SiC-Al spiekanych metodą SPS. Przygotowano różne warianty zawartości fazy 
umacniającej: 50 i 70% wag. SiC. Proces spiekania prowadzono w urządzeniu HP D 25/3 w atmosferze 
próżni, w temperaturze 600°C i przy dwóch różnych ciśnieniach prasowania: 50 i 80 MPa. Szybkość 
nagrzewania wynosiła 100°C/min, a czas spiekania 10 min. Otrzymano kompozyty o gęstości 
w przedziale 88–100%. Właściwości tribologiczne kompozytów oceniano na podstawie ubytku masy 
i współczynnika tarcia za pomocą uniwersalnego testera typu rolka–klocek T-05. Testy zużycia 
tribologicznego przeprowadzono w zmiennych warunkach, przy czym parametrami były obciążenie 
i droga tarcia. Ustalono, że istnieje zależność pomiędzy zawartością SiC i ciśnieniem prasowania, 
stosowanym w czasie spiekania, a właściwościami tribologicznymi badanych kompozytów SiC-Al. 
Stwierdzono, że odporność na zużycie jest większa, gdy zastosowano mniejsze ciśnienie prasowania, 
a także mniejszą ilość fazy wzmacniającej (50% wag.), co może wskazywać, że optymalizacji 
wymagają parametry procesu spiekania i są one różne dla obydwu zawartości fazy SiC. 

 

 

Abstract 

The presentation will present the results of research on the production and tribological properties of 
SiC/Al composites sintered by the SPS method. Various variants of the reinforcement phase content 
were prepared: 50 and 70 wt.% SiC. The sintering process was carried out in an HP D 25-3 furnace 
under a vacuum atmosphere, at a temperature of 600°C and at two different compacting pressure: 
50 and 80 MPa. The heating rate was 100°C/min and the dwell time was 10 min. Composites with 
different densities in the range of 88–100% were obtained. The tribological properties of the composites 
were assessed on the basis of the loss of mass and the coefficient of friction with the use of a universal 
tribo-tester T-05. The tribological wear tests were carried out under changing conditions, where the 
parameters were the load and the friction path. It was established that there is a relationship 
between both the SiC content and the compacting pressure used during sintering and the tribological 
properties of the tested SiC-Al composites. It has been found that the wear resistance is higher when 
a lower compaction pressure is used, as well as a smaller amount of reinforcing phase (50 wt.%), 
This may indicate that the sintering process parameters need to be refined and they are different for 
both SiC phase contents. 
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Spiekanie kompozytów ceramicznych 
z regularnym azotkiem boru metodą SPS 

 
Spark Plasma Sintering of ceramic composites 

with cubic boron nitride 
 

Streszczenie 

Regularny azotek boru (cBN), podobnie jak diament, należy do grupy materiałów supertwardych 
i ma szeroki zakres zastosowań ze względu na swoje unikatowe właściwości, w szczególności takie 
jak bardzo wysoka twardość i odporność na zużycie. Regularny azotek boru jest fazą metastabilną 
i dlatego do jego spiekania wymagane są warunki wysokociśnieniowo-wysokotemperaturowe 
(HPHT, high pressure – high temperature), gdzie typowe wartości ciśnienia mieszczą się w przedziale 5–
8 GPa, a temperatura dochodzi do około 2200°C. Przy próbach nagrzewania cBN pod ciśnieniem 
atmosferycznym zachodzi niepożądana jego przemiana w grafitopodobną fazę heksagonalną (hBN). 
Metody spiekania HPHT są raczej kosztowne i mało wydajne ze względu na ich ogólną złożoność 
i czasochłonny proces przygotowania wsadu do spiekania. Konsolidacja kompozytów zawierających 
cBN przy niewielkich ciśnieniach, do około 100 MPa, byłaby korzystna z technologicznego 
i ekonomicznego punktu widzenia. Metoda spiekania plazmowo-iskrowego (SPS), dzięki 
bezpośredniemu nagrzewaniu oporowemu, zastosowaniu umiarkowanego ciśnienia, jak również 
możliwemu powstawaniu plazmy i wyładowań elektrycznych pomiędzy cząsteczkami proszku, 
poprawia kinetykę spiekania i jest obiecująca w aspekcie otrzymywania nowej klasy kompozytów 
ceramicznych umacnianych cząstkami supertwardymi, bez stosowania ultrawysokiego ciśnienia. 
W prezentowanej pracy badano proces spiekania SPS, skład fazowy, mikrostrukturę i właściwości 
mechaniczne kompozytów na bazie Al2O3 umacnianych dodatkiem do 30% obj. fazy supertwardej 
cBN. W celach porównawczych również czyste proszki Al2O3 i cBN oddzielnie poddano działaniu 
identycznych warunków SPS jak w przypadku kompozytów. Wygrzewanie proszku cBN w warunkach 
SPS w temperaturze do 1600°C nie spowodowało jego przemiany w formę heksagonalną, podczas 
gdy próbka wygrzewana w temperaturze 1700°C składała się już głównie z hBN. Zachowanie 
kompozytów podczas procesu SPS jest inne niż samej osnowy Al2O3 spiekanej oddzielnie. Moduł 
Younga Al2O3 rośnie wraz z temperaturą do określonej wartości i później się już nie zmienia. 
Kompozyty osiągają maksymalne wartości gęstości i modułu Younga przy temperaturze spiekania 
ok. 1300°C. Różnicą tą można wyjaśnić przemianę fazową cBN–>hBN. Podczas spiekania SPS 
zachodzą dwa przeciwstawne procesy: zagęszczanie materiału (wzrost gęstości i modułu Younga) 
oraz, w wyższej temperaturze, przemiana cBN–>hBN (zmniejszenie gęstości i modułu Younga). 
Temperatura graniczna procesu SPS, przy której w próbkach czystego cBN i cBN zdyspergowanego 
w osnowie Al2O3 wykryto hBN, wynosiła odpowiednio 1700°C i 1350°C. Wynika z tego, że osnowa 
Al2O3 sprzyja tworzeniu się fazy heksagonalnej. W wyniku przeprowadzonych badań nie uzyskano 
oczekiwanego wzrostu twardości Al2O3 umacnianego dodatkiem cząstek cBN, niemniej jednak 
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najlepsze kompozyty Al2O3-cBN otrzymane metodą SPS charakteryzowały się dwukrotnie lepszą 
odpornością na pękanie niż spiekany tlenek glinu. 
 

Praca została zrealizowana w ramach projektu DURACER „Kompozyty ceramiczne umacniane 

cząstkami supertwardymi na narzędzia skrawające o wysokiej odporności na ścieranie”, 

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 

M-ERA.NET (Umowa nr M-ERA.NET2/2017/1/2018). 

 

 

Abstract 

Cubic boron nitride (cBN), similarly like a diamond, belongs to the category of superhard materials 
and has a wide range of applications due to its unique properties, especially such as very high hardness 
and wear resistance. Cubic boron nitride is a metastable phase and therefore needs for sintering 
high pressure – high temperature (HPHT) conditions, where the typical values of pressure are in the 
range of 5–8 GPa and the temperature reaches up to about 2200°C. During heating of cBN at ambient 
pressure the undesirable transformation to a hexagonal, graphite-like phase (hBN) occurs. HPHT 
sintering methods are rather expensive and low efficient because of their general complexity and 
time-consuming process of assembly before sintering. The densification of cBN-containing composites 
at moderate pressures of up to about 100 MPa would be advantageous, especially from technical 
and economical perspectives. The spark plasma sintering (SPS) method, owing to direct resistance 
heating, moderate pressure application, and possible plasma generation enhances sintering kinetics 
and facilitates the formation of a new class of composites reinforced with superhard particles without 
the use of ultra-high pressure. The sintering behaviour, phase composition, microstructure, and 
mechanical properties of Al2O3-based matrix composites reinforced with up to 30 vol.% of cBN were 
investigated. The materials were prepared via the method SPS. Additionally, pure Al2O3 and cBN 
powders were treated separately under identical SPS conditions for the purpose of comparison. 
During heat treatment of cBN powder at SPS conditions no evidence of cubic to hexagonal phase 
transition was observed up to 1600°C, while the sample annealed at 1700°C was composed mostly 
of hBN. The sintering behaviour of the composites is different than that of the Al2O3 matrix sintered 
separately. The Young’s modulus of Al2O3 increases with temperature up to specific value and does 
not change thereafter. The composites attain maximum values of density and Young’s modulus at 
around the sintering temperature of 1300°C. This difference can be explained by the cubic to 
hexagonal phase transitions. During SPS, two opposing processes occur: densification of the material 
(increase in density and Young’s modulus), and cBN–>hBN transformation at higher temperature 
(reduction in density and Young’s modulus). The temperature at which hBN was detected in sample 
of pure cBN and in cBN dispersed in the Al2O3 matrix was 1700°C and 1350°C, respectively. It follows 
that the Al2O3 matrix promotes the formation of hexagonal phases. No expected increment in hardness 
of Al2O3 reinforced with addition of cBN particles was achieved, nevertheless, the best Al2O3-cBN 
composites obtained via SPS method had fracture toughness twice better than sintered alumina. 
 
This work was carried out within the framework of the DURACER project, entitled “Durable 

ceramic composites with super-hard particles for wear-resistant cutting tools”, co-founded by 

The Polish National Centre for Research and Development within the framework of the 

M-ERA.NET programme (Agreement No. M-ERA.NET2/2017/1/2018). 
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Wpływy dodatku węgla i molibdenu na właściwości kompozytów 
tytanowych umacnianych nanokrystalicznymi węglikami TiC 

wytworzonymi techniką SPS 
 

Influences of carbon and molybdenum addition on the properties 
of titanium composites reinforced with nanocrystalline TiC carbides 

manufactured by SPS technique 
 
 

Streszczenie 

Tytan i jego stopy od wielu lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem jako materiały do 
zastosowań medycznych oraz w wielu gałęziach przemysłu, w tym np. samochodowym i lotniczym. 
Wpływ na to mają interesujące właściwości tych materiałów, do których należą przede wszystkim: 
stosunkowo niska gęstość, wysoka wytrzymałość właściwa, doskonała odporność chemiczna 
i doskonała biokompatybilność. Jednak moduł Younga, odporność na ścieranie i wytrzymałość 
cieplna tytanu są gorsze niż dla stali i innych materiałów, jak chociażby stopy na bazie niklu. 
Jednym ze sposobów poprawienia tych właściwości jest dodatek do osnowy tytanowej odpowiedniej 
fazy umacniającej. W wyniku tego otrzymywane są kompozyty na osnowie tytanowej (TMMCs). 
W prezentowanej pracy – za pomocą techniki spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) z mieszaniny 
proszków tytanu (cp-Ti) oraz węglików typu (Ti,Mo)C w koszulkach węglowych – otrzymywano 
kompozyty tytanowe umocnione twardą ceramiką nietlenkową, tzn. submikro- i mikrokrystalicznych 
węglików tytanu w osnowie dwufazowego stopu tytanu (α+β). Celem badań była analiza wpływu 
molibdenu oraz dodatkowego węgla na mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i korozyjne 
wytworzonych kompozytów i porównanie ich z właściwościami stopu Ti-6Al-4V oraz tytanu. Do 
badań wykorzystano dwa rodzaje węglików: (Ti,Mo)C o średniej wielkości krystalitów 17 nm 
i obecności ok. 3% mas. wolnego węgla, a także (Ti,Mo)C/C o średniej wielkości krystalitów 
ok. 12 nm i ok. 40% mas. wolnego węgla. Stosunek molowy tytanu do molibdenu (Ti/Mo) w obu 
przypadkach wynosił 10:1, zastosowano 10% wag. i 20% wag. udział fazy umacniającej w stosunku 
to osnowy tytanowej. Wyniki badań dyfrakcji rentgenowskiej ujawniły występowanie dwufazowej 
osnowy tytanowej, składającej się z α'-Ti and β-Ti, oraz fazy umacniającej w postaci TiC. Zaobserwowano 
znaczny wzrost odporności na zużycie ścierne i wzrost twardości, skorelowany ze wzrostem zawartości 
fazy węglikowej w osnowie i udziałem molibdenu. Wysoki udział wolnego węgla odpowiadał 
również za wzrost odporności na kruche pękanie. W porównaniu z tytanem i stopem Ti-6Al-4V, 
kompozyty tytanowe wykazały większą szybkość korozji i wyższe prądy pasywacji w roztworze 
3,5% NaCl. Jednakże badania potencjału otwartego ujawniły wyższe jego wartości dla kompozytów, 
co pozwala wnioskować o powstawaniu szczelnej warstwy pasywnej na powierzchni materiałów. 
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Abstract 

Titanium and its alloys have been in constant demand for many years as materials from medical 
applications through the automotive and aviation industries. This is due to the interesting properties 
of these materials, which include relatively low density, high specific strength, excellent chemical 
resistance and biocompatibility. However, Young’s modulus, wear resistance and heat resistance of 
titanium are worse than for steel and other materials such as Ni-based alloys. One way to improve 
these properties is to add a suitable reinforcement phase to the titanium matrix. In this way titanium 
metal matrix composites (TMMCs) are manufactured. In the presented work, using the spark plasma 
sintering (SPS) technique, from a mixture of titanium powders (cp-Ti) and type (Ti,Mo)C carbides 
in carbon cages, titanium composites reinforced with hard non-oxide ceramics, i.e. submicro- and 
microcrystalline titanium carbides in a two-phase titanium alloy matrix (α+β) were obtained. The 
aim of the study was to analyze the effect of molybdenum and additional carbon on the microstructure, 
mechanical and corrosion properties of the manufactured composites and to compare them with the 
properties of Ti-6Al-4V and titanium alloys. Two types of carbides were used in the study: (Ti,Mo)C 
with an average crystallite size of 17 nm and about 3 wt.% of free carbon, and (Ti,Mo)C/C with an 
average crystallite size of about 12 nm and 40 wt.% of free carbon. The molar ratio of titanium to 
molybdenum (Ti/Mo) in both cases was 10:1, and 10 wt.% and 20 wt.% reinforcing phase ratio to 
titanium matrix, were used. The results of X-ray diffraction revealed the presence of a two-phase 
titanium matrix, consisting of α'-Ti and β-Ti, and a strengthening phase in the form of TiC. 
A significant increase in wear resistance and hardness was observed, which was correlated with an 
increase in the carbide phase in the matrix and the molybdenum presence. A high content of free 
carbon was also responsible for an increase of fracture toughness. Compared to titanium and Ti-
6Al-4V alloy, titanium composites showed higher corrosion rate and higher passivation currents in 
3.5% NaCl solution. However, studies of the open circuit potential revealed higher values for the composites, 
which allows to conclude on the formation of an tight passive layer on the surface of materials. 
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Złącza lutowane wytwarzane techniką SPS/FAST 
 

Soldered joints obtained by the SPS/FAST method 
 
 

Streszczenie 

Przedstawione zostaną wyniki badań złączy lutowanych, wytworzonych w aparaturze SPS/FAST 
pomiędzy materiałem półprzewodnikowym Bi2Te3 a elektrodą miedzianą. W prezentacji zawarte 
będą właściwości wytworzonego złącza oraz omówienie uzyskanych wyników. Połączenia między 
materiałami przygotowano przez lutowanie przy użyciu bezpośredniego ogrzewania oporowego. 
Scharakteryzowano właściwości (własności prostujące, przewodnictwo elektryczne i współczynnik 
Seebecka) próbek. Przeprowadzono badania mikrostruktury (SEM) oraz analizę rozkładu pierwiastków 
(EDS) w celu zbadania przebiegu procesu korozji/dyfuzji. Przygotowane złącza charakteryzują się 
wyjątkowo niską rezystywnością (ρ = 8 μΩ·cm-2). W materiale termoelektrycznym nie stwierdzono 
obecności elementów lutowniczych. 
 
Przedstawione w artykule prace zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBR, Polska) w ramach projektu „Innowacyjne moduły termoelektryczne do pozyskiwania 

energii” (projekt nr PBS3/A5/49/2015). Ta praca naukowa została częściowo sfinansowana 

w ramach projektów badawczych nr DEC-2017/27/N/ST8/01797 oraz NCN 2016/23/D/ST8/02686. 

 

 

Abstract 

Results of investigations into the junction between Bi2Te3 and copper with lead-free solder fabricated 
using SPS/FAST apparatus, the properties of the produced junction and the discussion of the obtained 
results will be presented. The connections between materials were prepared by soldering under 
pressure inside the Spark Plasma Sintering (SPS/FAST) apparatus using direct resistant heating. 
The properties (ohmic character, electrical conductivity and the Seebeck coefficient) of the samples 
were characterized. The microstructure investigations (SEM) and analysis of the elements distribution 
(EDS) were conducted in order to examine the progress of the corrosion/diffusion process. The prepared 
junctions exhibit extremely low sheet resistance (ρ = 8 μΩ·cm-2). No presence of the solder components 
was revealed inside the thermoelectric material. 
 
Presented work was supported by the National Centre for Research and Development (NCBR, 

Poland) under the project “Innovative thermoelectric modules for energy harvesting” (project 

no. PBS3/A5/49/2015). This scientific work has been partially financed as a research project no. 

DEC-2017/27/N/ST8/01797 and NCN 2016/23/D/ST8/02686. 
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Produkcja poprzez łączone drukowanie 3D i spiekanie iskrowo-plazmowe 
 

Manufacturing via combined 3D-printing and Spark Plasma Sintering 
 
 

Streszczenie 

Zaawansowane techniki spiekania wspomaganego ciśnieniem, takie jak spiekanie iskrowo-plazmowe, 
są bardzo przydatne do wytwarzania materiałów o wysokiej wydajności, ale ich główną wadą są 
trudności w tworzeniu złożonych kształtów. Aby rozwiązać ten problem, opracowano nowe podejście 
do przetwarzania umożliwiające integrację zaawansowanych, złożonych metod odwzorowania 
kształtów w druku 3D oraz wysokiej jakości mikrostruktur materiału uzyskanych za pomocą 
technik spiekania wspomaganego ciśnieniowo. Zalety nowej techniki kształtowania i konsolidacji 
proszku obejmują możliwość generowania w pełni zagęszczonych kształtów o bardzo dużej złożoności 
w oparciu o zastosowanie druku 3D, możliwość wytwarzania materiałów o wysokiej wydajności, 
z wykorzystaniem technik konsolidacyjnych, takich jak spiekanie iskrowo-plazmowe czy prasowanie 
na gorąco oraz możliwość wytwarzania wielu części przez ich jednoczesne spiekanie, co znacznie 
zwiększa produktywność metody. Przedstawiono przykłady wytwarzania elementów o złożonych 
kształtach na bazie proszków metalicznych lub ceramicznych. 

 

 

Abstract 

The advanced pressure assisted sintering techniques, such as spark plasma sintering, are very useful 
for the fabrication of high performance materials, but their main drawback are the difficulties to 
generate complex shapes. To address this problem a new processing approach enabling the integration 
of the advanced complex shapes-rendering methods of 3D printing and the high quality of the 
material microstructures obtained by the pressure assisted sintering techniques is developed. The 
advantages of the new powder shaping and consolidation technique include the possibility to generate 
fully dense very high complexity shapes based on the use of 3D printing, the possibility to fabricate 
high performance materials, using consolidation techniques like spark plasma sintering or hot pressing, 
and the possibility to generate multiple parts by sintering them simultaneously thereby considerably 
increasing the productivity of the method. Examples of the fabrication of complex shape components 
based on metallic or ceramic powders are provided. 
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