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Streszczenie
Badania przedstawione w tym artykule opisują zagadnienia związane ze spiekaniem, gáównie metodami ciĞnieniowymi, i oceną kompozytów TiN-TiB2, otrzymanych z nanoproszków wykonanych przez róĪnych producentów, wykorzystujących róĪne metody syntezy. W pracy
zastosowano szeĞü rodzajów nanoproszków komercyjnych, opierających siĊ na fazach TiN oraz TiB2. Mieszanki kompozytowe zostaáy
przygotowane w stosunku mas. 70% TiN : 30% TiB2 oraz 50% TiN : 50%TiB2. Wykazano silną zaleĪnoĞü pomiĊdzy skáadem fazowym
proszków a skáadem fazowym i wáaĞciwoĞciami otrzymanych materiaáów. Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem jest tworzenie siĊ miĊkkiej, heksagonalnej odmiany azotku boru, za którą odpowiada obecnoĞü w proszkach kwasu borowego w postaci sassolinu, który jest
stosowany w produkcji dwuborku tytanu. Potwierdzono, Īe skáad fazowy proszków bardzo silnie wpáywa na przebieg procesu spiekania
i sposób zagĊszczania próbki. Krzywe spiekania dla badanych proszków nanometrycznych róĪnią siĊ od tych rejestrowanych w przypadku tych samych skáadów kompozytu otrzymywanego z proszków mikrometrycznych. StopieĔ zagĊszczenia mieszanek okreĞlony byá na
podstawie pomiarów gĊstoĞci i porowatoĞci spieków kompozytowych. Przeprowadzono obserwacjĊ morfologii proszków i mikrostruktury
spieczonych materiaáów przy pomocy mikroskopii SEM i TEM. Analiza skáadu fazowego byáa wykonana metodą rentgenowską, natomiast
badania skáadu chemicznego za pomocą spektrometru EDS. NajwiĊksze wartoĞci gĊstoĞci i twardoĞci HV0,3 uzyskano w przypadku
spieku wykonanego metodą SPS w temperaturze 1900°C i czasie 5 minut przy ciĞnieniu 35 MPa.
Sáowa kluczowe: kompozyt TiN-TiB2, nanoproszek, spiekanie SPS, skáad fazowy

SINTERING OF NANOCRYSTALLINE NITRIDE-BORIDE PHASES
The study presented in this paper describes issues related to pressure sintering and investigation of TiN-TiB2 composites obtained by
using nanopowders originated from various producers. Six types of commercial powders that contained TiN and TiB2 phases were used.
Composite mixtures of 70 wt.% TiN – 30 wt.% TiB2 and 50 wt.% TiN – 50 wt.% TiB2 were sintered. There was a strong correlation between
the phase composition of the starting powders and the phase composition and properties of related sinters. The formation of hexagonal
boron nitride was especially disadvantageous due to its low hardness, and resulted from the presence of remnants of sassolite (boric
acid) in the titanium diboride powders. It was con¿rmed that the phase composition of the powders had a strong inÀuence on the SPS
sintering process and sample consolidation. This was proved by sintering curves registered by an SPS apparatus. The sintering curves for
the nano-powders differed from the curves registered for micrometric powders. Density, hardness and Young’s modulus were the criteria
of densi¿cation of powder mixtures. For characterization of the nanopowder morphology and the microstructure of the sintered bodies,
transmission electron microscopy and scanning microscopy were used, respectively. Phase analysis was performed by the X-ray diffraction method, whereas chemical analysis was carried out by using an EDS spectrometer. The SPS sintered materials showed the highest
value of density and the highest hardness HV0.3, when sintered at 35 MPa for 10 minutes at a temperature of 1900°C.
Keywords: TiN-TiB2 composite, Nanopowder, SPS sintering, Phase composition

1. WstĊp
DziĊki duĪej odpornoĞci na utlenianie w warunkach wysokich temperatur zainteresowanie materiaáami borkowymi,
jako waĪnymi tworzywami konstrukcyjnymi, nadal roĞnie.
Ze wzglĊdu na temperaturĊ topnienia wynoszącą powyĪej
2500°C oraz bardzo wysoką twardoĞü, kompozyty ceramiczne TiN-TiB2 mogą znaleĨü powszechne zastosowanie
w przemyĞle jako czĊĞci do silników odrzutowych, páyty pancerne, narzĊdzia skrawające, matryce, jak równieĪ elementy wysokiej klasy systemów elektronicznych. Ze wzglĊdu
na wysoką temperaturĊ topnienia skáadników tworzących
kompozyty TiN-TiB2, mocne wiązania kowalencyjne i niski
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wspóáczynnik samodyfuzji, zarówno w przypadku TiN jak
i TiB2, oraz obecnoĞü bogatej w tlen warstwy na powierzchni
cząstek, tradycyjne spiekanie proszków TiN i TiB2 wymaga
zastosowania bardzo wysokiej temperatury i dáugiego czasu
spiekania. NajczĊstszym problemem związanym z kompozytami TiN-TiB2 jest uzyskanie spieku o duĪej gĊstoĞci.
Proszki azotków i borków tytanu syntezuje siĊ gáównie
metodami samorozwijajacej siĊ wysokotemperaturowej
syntezy SHS (ang. self-propagation high temperature synthesis), zaĞ zagĊszcza metodą spiekania iskrą elektryczną
– SPS (ang. spark plasma sintering), a takĪe poprzez prasowanie na gorąco - HP (ang. hot pressing) [1–3]. W dwóch
ostatnich przypadkach jako prekursory syntez stosuje siĊ
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równieĪ mieszaniny proszków Ti, TiH2, B i BN [1–5]. WáaĞciwoĞci spieku kompozytowego TiN-TiB2 silnie zaleĪą od
proporcji skáadników. Badania ukáadu fazowego TiN0,96-TiB2
przeprowadzone przez V.D. Chrupova i in. [6], wykazaáy Īe
dla tego ukáadu nie tworzą siĊ fazy potrójne, ani nowe fazy
pojedyncze. TiB2 w nieznacznym stopniu rozpuszcza siĊ
w TiN, natomiast TiN nie rozpuszcza siĊ w TiB2 [6]. WáaĞciwoĞci TiN zaleĪą od udziaáu azotu. TiN wystĊpuje w szerokim zakresie stechiometrii od TiN0,5 do TiN1,0 [7]. TiB2 wystĊpuje w wąskim zakresie TiB2-x (gdzie x = 0-0,04), biorąc
pod uwagĊ ukáad Ti-B [7].
Decydujące znaczenie dla otrzymywania kompozytu TiN-TiB2 i jego wáaĞciwoĞci ma zjawisko gwaátownego
wydzielania siĊ azotu z TiN w warunkach temperatur przekraczających 1800°C [6]. GĊstoĞü wzglĊdna spieków TiN
wytworzonych metodą SPS osiąga wedáug informacji literaturowych 96,7%, natomiast gĊstoĞü wzglĊdna TiB2 spiekanego tą samą metodą osiąga 92,8% [9]. Badania wáasne wykazaáy, Īe w przypadku spieków otrzymanych z mikroproszków
TiN i TiB2 (70% mas. TiN / 30% mas. TiB2), metodą spiekania
swobodnego gĊstoĞü wzglĊdna wynosiáa 98,4%. Materiaáy
spiekane z tych samych mieszanek metodą SPS charakteryzowaáy siĊ gĊstoĞcią wzglĊdną wynoszącą 99%. Przy
czym zarówno metoda spiekania swobodnego, jak i SPS
prowadziáa do znaczącego, czterokrotnego rozrostu ziarna
TiN w kompozycie TiN-TiB2 w porównaniu do oryginalnego
ziarna TiN w mikroproszku [10].
Badania przedstawione w tym artykule opisują zagadnienia związane ze spiekaniem i oceną kompozytów TiN-TiB2
otrzymanych z nanoproszków. Informacje znajdujące siĊ
w literaturze potwierdzają moĪliwoĞü otrzymania tych kompozytów, szczególnie dla równoczeĞnie prowadzonej syntezy i spiekania metodą SPS [1, 2, 4, 11]. Pewne obawy
budzi jednak stosunkowo niska wartoĞü gĊstoĞci wzglĊdnej

uzyskiwanej w przypadku tych materiaáów, przekáadająca
siĊ na ich wysoką porowatoĞü. Nieliczne dane literaturowe
wskazują, Īe spieki TiN-TiB2 otrzymane z nanoproszków
charakteryzują siĊ bardzo dobrymi wáaĞciwoĞciami ¿zycznymi i mechanicznymi, ale silnie zaleĪą od wáaĞciwoĞci proszków wyjĞciowych [1].

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
2.1. Charakterystyka nanoproszków TiN oraz TiB2
PodjĊte badania miaáy na celu otrzymanie spieku z nanometrycznych mieszanek proszkowych, z wyáączeniem
procesu syntezy skáadników kompozytu TiN-TiB2 podczas
spiekania. Proces syntezy sprzyja wydzielaniu siĊ gazów
podczas spiekania, które z kolei wpáywają na wzrost porowatoĞci materiaáów. W Tabeli 1. przedstawiono charakterystykĊ
producenta i wáasną analizĊ skáadu fazowego oraz wielkoĞci
cząstek uĪytych w badaniach proszków komercyjnych.
DokáadnoĞü charakterystyk sprzedawanych proszków ze
wzglĊdu na ich skáad fazowy, wielkoĞü cząstek i poziom zanieczyszczeĔ, które podają producenci czĊsto nie pozwala
na jednoznaczną ocenĊ przydatnoĞci proszku do spiekania. W pracy brano pod uwagĊ proszki oferowane przez
¿rmy USRN USA, American Elements USA i Neomat àotwa.
NajwiĊksze róĪnice wáaĞciwoĞci wykazywaáy proszki TiB2.
Nanoproszki TiN nie budzą wątpliwoĞci z punktu widzenia
ich skáadu fazowego oraz wielkoĞci cząstek. Do dalszych
badaĔ wytypowano proszek TiB2 oraz TiN ¿rmy USRN.
Badania rentgenowskie wskazaáy, Īe proszki TiN miaáy stechiometriĊ odpowiadającą TiN0,98. Proszek TiB2 ¿rmy USRN
charakteryzowaá siĊ záoĪonym skáadem fazowym. Badania
przeprowadzone metodą dyfrakcji rentgenowskiej wykazaáy

Tabela 1. Skáad fazowy oraz wielkoĞü cząstek proszków TiB2, TiN, TiN-TiB2.
Table 1. The phase composition and particle size of TiB2, TiN, TiN-TiB2 powders.
Nazwa proszku

Producent/metoda produkcji

TiB2

USRN/ synteza w plazmie áuku elektrycznego
(ang. plasma arc vapor-phase synthesis
method)

WielkoĞü
cząstek

Skáad fazowy z badaĔ XRD/
metoda siecznych

>95% TiB2 /

58,7% TiB2,
18,7% TiB,
22,6% H3BO3 /

58 nm

GĊstoĞü
[g/cm3]

4,52

27 ± 2,8 nm

TiB2

American Elements/zol-Īel

99% TiB2

91,4% TiB2,
1,8% Ti(O,B),
6,2% gra¿t,
0,6% B2O3 /
> 2 m

TiN

USRN/ synteza w plazmie áuku elektrycznego

99,2% TiN /
20 nm

100% TiN /
21 ± 2,7 nm

5,22

TiN

American Elements/brak informacji o metodzie

TiN / < 100 nm

100% TiN /
24 ± 2,4 nm

5,22

TiN-TiB2

Neomat àotwa/metoda plazmowa

~50% TiN
~50% TiB2

66,9% TiN
33,1% TiB2 /
32 ± 4,8 nm

4,87

TiN-TiB2

Neomat àotwa/metoda plazmowa

~50% TiN
~50% TiB2

34,7% TiN
65,3% TiB2 /

4,52

4,87

36 ± 3 nm
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obecnoĞü oprócz TiB2 równieĪ TiB oraz H3BO3 (Rys. 1). Na
Rys. 2, przedstawiono morfologiĊ proszku TiB2 ¿rmy USRN.
Do otrzymywania proszków TiB2 stosuje siĊ najczĊĞciej
metody redukcji TiO2-B2O3, redukcji TiO2 wĊglem i wĊglikiem boru, metody elektrolityczne, metodĊ samorozwijającej
siĊ wysokotemperaturowej syntezy SHS oraz metody zolĪel [12–15]. Przeprowadzone badania proszku TiB2 ¿rmy
USRN wskazują na obecnoĞü zanieczyszczeĔ lub innych
faz pochodzących z procesu syntezy TiB2, np. kwasu borowego w postaci sassolinu oraz fazy TiB.

mas.) spiekano metodą konwencjonalną w piecu wysokotemperaturowym w atmosferze ochronnej, metodą SPS oraz
metodą HP-HT, stosując zróĪnicowane parametry spiekania.
StopieĔ zagĊszczenia mieszanek okreĞlany byá na podsta-

Rys. 3. Dyfraktogram proszku TiN-TiB2 ¿rmy Neomat.
Fig. 3. X-ray difraction pattern of TiN-TiB2 nanpowder produced
by Neomat.

Rys. 1. Dyfraktogram proszku TiB2 ¿rmy USRN.
Fig. 1. X-ray diffraction pattern of TiB2 nanopowder produced by
USRN.

Rys. 4. Morfologia cząstek proszku TiN-TiB2 ¿rmy Neomat.
Fig. 4. Morphology of the TiN-TiB2 nanoparticles in the Neomat
powder.

Rys. 2. Morfologia proszku TiB2 ¿rmy USRN.
Fig. 2. Morphology of TiB2 nanoparticles in the USRN powder.

W przypadku mieszaniny TiN-TiB2 naleĪy wskazaü na
niepowtarzalnoĞü metody plazmowej w odniesieniu do proporcji otrzymywanych faz. Na Rys. 3, przedstawiono dyfrakcjĊ rentgenowską mieszaniny TiN-TiB2 produkcji ¿rmy
Neomat, a na Rys. 4 morfologiĊ cząstek w tej mieszaninie.
Proszki ¿rmy American Elements pominiĊto w dalszych
badaniach z uwagi na duĪą wielkoĞü cząstek TiB2 przekraczającą 2 m, nie speániającą kryterium nanometrycznoĞci.

2.2. Proces spiekania mieszanek
nanometrycznych proszków TiN-TiB2
Mieszaniny nanoproszków TiN i TiB2 (synteza w plazmie
áuku elektrycznego, prod. USRN, 70%/30% mas. i 50%/50%
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wie pomiarów gĊstoĞci i porowatoĞci spieków kompozytowych zgodnie z PN-EN 623-2 13.
Najmniejszą porowatoĞcią charakteryzowaáy siĊ próbki skáadające siĊ z proszków 70% mas. TiN i 30% mas.
TiB2 (prod. USRN) otrzymane metodą SPS w atmosferze
azotu i w temperaturach 1700°C, 1900°C i 1950°C, przy
szybkoĞci nagrzewania wynoszącej 200°C/min, czasie wytrzymania 5 minut i ciĞnieniu 35 MPa. Na Rys. 5a przedstawiono krzywe spiekania oraz zmiany poáoĪenia táoka,
zarejestrowane przez aparaturĊ SPS w trakcie spiekania
wspomnianych mieszanin nanoproszków. Dla porównania
na Rys. 5b przedstawiono krzywe spiekania i posuwu táoka
w przypadku mieszanek o tych samych proporcjach faz skáadających siĊ z mikroproszków i spiekanych w tych samych
warunkach. Schodkowa zmiana poáoĪenia táoka podczas
spiekania mieszanek nanometrycznych metodą SPS wskazuje na cykliczne zmiany objĊtoĞci spiekanych proszków, co
jest prawdopodobnie spowodowane obecnoĞcią w proszku
wejĞciowym oprócz TiN i TiB2 innych faz zanieczyszczających spiekany proszek. Podobnego efektu nie zarejestrowa-
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no w przypadku mieszanek przygotowanych z mikroproszków skáadających siĊ jedynie z proszków azotku tytanu
i dwuborku boru. NiĪsza temperatura początku intensywnej
zmiany poáoĪenia táoka Ğwiadczy o duĪej aktywnoĞci uĪytych
nanoproszków w odniesieniu do spiekania.

HP-HT generowaáy jednak naprĊĪenia mechaniczne, skutkujące pĊkaniem spieczonego materiaáu TiN-TiB2.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
W Tabeli 2 przedstawiono podstawowe wáaĞciwoĞci ¿zyczne i mechaniczne otrzymanych materiaáów.
Obraz SEM pokazany na Rys. 6 uwidacznia strefową
mikrostrukturĊ spieku. Analiza skáadu fazowego potwierdziáa
záoĪony skáad fazowy badanego materiaáu (Rys. 7).
Diagram fazowy ukáadu TiN-TiB2 przy ciĞnieniach atmos-

a)

Rys. 6. Mikrostruktura spieku otrzymanego metodą SPS z mieszaniny nanoproszków 70% mas. TiN i 30% mas. TiB2 wyprodukowanych przez USRN.
Fig. 6. SEM image of TiN-TiB2 composite obtained by the SPS
method using the 70 wt.% TiN / 30 wt.% TiB2 mixture of USRN
nanopowders.

b)
Rys. 5. Krzywa spiekania oraz zmiana poáoĪenia táoka podczas spiekania SPS mieszanek 70% mas. TiN i 30% mas. TiB2
w przypadku: a) nanoproszków, b) mikroproszków.
Fig. 5. SPS sintering curves and piston displacement for mixtures
containing 70 wt.% TiN and 30 wt.%. TiB2 prepared from: a) nanopowders, and b) micropowders.

Spiekaniu poddano, takĪe mieszaninĊ proszków otrzymanych metodą plazmową wyprodukowanych przez ¿rmĊ
Neomat. Wyniki tych badaĔ przedstawiono w pracy [10]. Pozytywne rezultaty spiekania uzyskano stosując metodĊ SPS
oraz metodĊ wysokociĞnieniową HP-HT, w przypadku której
zastosowano ciĞnienie 7,5 GPa i czas spiekania wynoszący
od 1 do 3 minut. Wysokie ciĞnienia zastosowane w metodzie

ferycznych wyklucza moĪliwoĞü powstawania faz potrójnych
i faz innych niĪ TiN i TiB2 [6]. Jednak obecnoĞü w proszkach
wyjĞciowych drugorzĊdowych faz (Tabela 1) wpáynĊáa na
reakcje zachodzące podczas spiekania, zarówno w nanoproszkach produkcji USRN (Rys. 7a), jak i Neomat (Rys. 7b),
o czym Ğwiadczy obecnoĞü w spiekach faz hBN, a w przypadku nanoproszku Neomat równieĪ Ti2O3. Analizy EDS
(nie prezentowane) wykazaáy, Īe faza tlenkowa tworzy siĊ
gáównie na powierzchni spieków. Druga strefa, obserwowana na Rys. 6, bogata jest w wĊgiel i azot, natomiast wtrącenia wewnątrz próbki są borkami, rozproszonymi w fazie TiN
przesyconej hBN o maáej twardoĞci.

Spiekanie SPS

Tabela 2. Wybrane wáaĞciwoĞci spieków 70% mas. TiN / 30% mas. TiB2, otrzymanych z proszków nanometrycznych metodą SPS.
Table 2. Selected properties of sinters obtained from the 70 wt.% TiN / 30 wt.% TiB2 mixture of nanopowders sintered by using the SPS
method.
Producent proszku/
temperatura spiekania [°C]

Skáad
[% mas.]

GĊstoĞü
[g/cm3]

PorowatoĞü
[%]

TwardoĞü
HV0,3

Moduá Younga
[GPa]

TiN

TiB2

USRN/1700

70*

30*

4,43

0,4

900-350

-

USRN/1900

70*

30*

4,62

0,2

1800-620**

230

USRN/1950

70*

30*

4,58

0

Neomat/2000 [14]

66,9

33,1

4,44

0,1

197
1790

352

*skáad fazowy podany przez producenta; ** twardoĞü HV0,3 jest uzaleĪniona od strefy badaĔ zgodnie z Rys. 6: twardoĞü HV0,3 dla próbki
USRN/1900ࣰ°C w pkt.1 wynosi 1160, w pkt. 2 – 550, w pkt. 3 – 620, w pkt. 4 (wtrącenie) – 1800.
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4. Podsumowanie

PodziĊkowanie

Proszki komercyjne TiB2 ¿rmy USRN wytwarzane w plazmie áuku elektrycznego charakteryzują siĊ záoĪonym skáadem fazowym. Firma Neomat natomiast, wskazując technikĊ
syntezy zastrzega, Īe skáad fazowy w peáni zaleĪy od uĪytych prekursorów. NajwyraĨniej w przypadku syntezy TiB2
producentom nanoproszków komercyjnych nie udaje siĊ
otrzymaü materiaáów o zaáoĪonym skáadzie fazowym.

Praca zostaáa wykonana w ramach projektu badawczego
UDA – POIG.01.03.01-12-024/08 ¿nansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w Ramach Programu
Innowacyjna Gospodarka.
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Rys. 7. Dyfraktogram rentgenowski Ğrodka próbki spieku otrzymanego metodą SPS z nanoproszków 70% mas. TiN / 30% mas. TiB2
wyprodukowanych przez: a) USRN, b) Neomat.
Fig. 7. X-ray diffraction pattern of a center of sample of TiN-TiB2
composite obtained by the SPS method using the 70 wt.% TiN /
30 wt.% TiB2 mixture of nanopowders produced by: a) USRN, b)
Neomat.

Prowadzone równolegle badania otrzymywania kompozytu TiN-TiB2 z uĪyciem nanoproszków i mikroproszków potwierdzają, Īe mikrometryczne proszki gwarantują
odpowiedni skáad fazowy i wysoką jednorodnoĞü zarówno
mieszanin proszkowych, jak i wykonanych z nich spieków.
W efekcie spiekania nanoproszków w materiaáach powstaje
heksagonalny azotek boru oraz faza tlenkowa, wpáywające
na wáaĞciwoĞci materiaáu. Przyczyną jest niewątpliwie obecnoĞü H3BO3, który wykorzystywany jest w procesie wytwarzania proszku TiB2, oraz tlenu z áatwoĞcią sorbowanego
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