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Streszczenie
Niniejsza praca dotyczy porównania róĪnych metod spiekania tworzyw z osnową wĊglika boru. W celu podwyĪszenia odpornoĞci na
kruche pĊkanie do materiaáu wprowadzano fazy mogące generowaü naprĊĪenia w materiale ze wzglĊdu na róĪnicĊ wspóáczynników
rozszerzalnoĞci. Jako fazĊ dyspergowaną uĪyto wĊglik tytanu, azotek tytanu i dwuborek tytanu w iloĞci do 20% objĊtoĞciowych. Tworzywa uzyskiwano na drodze spiekania swobodnego, prasowania na gorąco oraz SPS (ang. spark plasma sintering). OkreĞlono i poddano
analizie ich skáad fazowy, mikrostrukturĊ, zagĊszczenie oraz podstawowe wáaĞciwoĞci mechaniczne. Na bazie przeprowadzonych badaĔ
wykazano, Īe technika SPS nie nadaje siĊ do spiekania tego typu tworzyw kompozytowych oraz, Īe najbardziej obiecującym ukáadem jest
B4C-TiB2 otrzymywany drogą prasowania na gorąco. Wprowadzenie fazy dwuborku tytanu do osnowy B4C w iloĞci nie wiĊkszej niĪ 15%
obj. spowodowaáo podwyĪszenie twardoĞci, wytrzymaáoĞci na zginanie oraz odpornoĞci na kruche pĊkanie wytworzonych kompozytów
w porównaniu z czystymi materiaáami B4C.
Sáowak kluczowe: B4C, prasowanie na gorąco, SPS, TiB2, TiN, TiC, mikrostruktura ¿nalna, wáaĞciwoĞci mechaniczne

SINTERING OF B4C BASED COMPOSITES CONTAINING TiB2, TiC OR TiN ADDITIVES
In the work, different sintering methods of boron carbide based materials were compared. Phases, that lead to generation of thermal
stresses, were incorporated to the composites’ matrix to enhance fracture toughness. The stresses can be generated because of a difference in thermal expansion coef¿cients of constituent phases. Titanium carbide, titanium nitride and titanium diboride were used as
the dispersed particles in the boron carbide matrix in quantities up to 20 vol.%. The particulate composites were obtained on the way of
pressureless sintering, hot-pressing and spark plasma sintering. The phase composition, microstructural features, densi¿cation and basic
mechanical properties were determined for the sintered composite materials, and analyzed. On the base of recorded results it was shown
that the SPS technique cannot be applied for sintering of these materials. The B4C-TiB2 hot-pressed composite system manifested to be
the most promising one. The incorporation of smaller than 15 vol.% of TiB2 to the B4C matrix caused an increase in hardness, bending
strength and fracture toughness of the hot-pressed composites when compared to the pure B4C materials.
Keywords: B4C, Hot-pressing, SPS, TiB2, TiN, TiC, Microstructure - ¿nal, Mechanical properties

1. Wprowadzenie
Materiaáom na narzĊdzia skrawające stawiane są takie
wymagania jak wysoka twardoĞü, wysoka wytrzymaáoĞü na
zginanie odpornoĞü na kruche pĊkanie oraz odpornoĞü na
zuĪycie Ğcierne. WartoĞci te powinny pozostawaü na wysokim poziomie w temperaturach pracy ostrza, wynoszących
okoáo 900°C. Tego kryterium nie speánia ceramika wĊglikowa o osnowie metalicznej, natomiast materiaáy wĊglikowe
czyste nie wykazują znacznego spadku wáaĞciwoĞci mechanicznych wraz ze wzrostem temperatury. Problemem materiaáowym w przypadku tej ceramiki jest niska odpornoĞü na
kruche pĊkanie oraz wysokie koszty otrzymywania związane
z metodą otrzymywania, wydajnoĞcią czy temperaturą wytwarzania.
Jednym z materiaáów nadającym siĊ na osnowĊ narzĊdzia
skrawającego jest wĊglik boru, B4C. WĊglik boru ma wysoką
temperaturĊ topnienia 2450°C, wysoką twardoĞü 35 GPa, wytrzymaáoĞü na zginanie na poziomie 450 MPa, niską gĊstoĞü
wynoszącą 2,52 g/cm3 oraz wysoką odpornoĞü na zuĪycie
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Ğcierne [1-3]. Problemem jest niska odpornoĞü na kruche pĊkanie wĊglika boru, która waha siĊ pomiĊdzy 2,3-3,5 MPa·m1/2.
PodwyĪszenie odpornoĞci na kruche pĊkanie moĪliwe jest poprzez wygenerowanie w tworzywie kompozytowym naprĊĪeĔ
cieplnych resztkowych [8]. W przypadku B4C stan taki powstaje po wprowadzeniu do materiaáu faz o wyĪszym wspóáczynniku rozszerzalnoĞci cieplnej takich jak TiC, TiN i TiB2 [9-10].
Niektóre z tych faz, jak np. dwuborek tytanu, mogą peániü równieĪ funkcjĊ aktywatora spiekania [11].
Niestety ze wzglĊdu na wiązania kowalencyjne czysty
wĊglik boru jest niespiekalny metodami bezciĞnieniowymi.
Dlatego teĪ w celu intensy¿kacji procesów zagĊszczania
w wyniku powstawania fazy ciekáej lub reakcji, podczas spiekania wĊglika boru stosuje siĊ miĊdzy innymi takie dodatki
jak: krzem, wĊgiel, Al2O3/Y2O3, krzemki chromu, bor, wĊgliki
chromu oraz dwuborek tytanu [4-7]. W zagĊszczaniu wĊglika
boru pomaga równieĪ stosowanie metod ciĞnieniowych takich jak prasowanie na gorąco, prasowanie izostatyczne na
gorąco czy spiekania wspomaganego polem elektrycznym
(SPS).

SPIEKANIE TWORZYW B4C Z DODATKAMI TiB2, TiC LUB TiN

W niniejszej pracy badania ukierunkowano na problematykĊ otrzymywania tworzyw o podwyĪszonych w stosunku
do czystego wĊglika boru wáaĞciwoĞciach mechanicznych.
Fazami zdyspergowanymi w osnowie kompozytu byáy azotek
tytanu, wĊglik tytanu lub dwuborek tytanu. Kompozyty ziarniste w ramach prowadzonych badaĔ otrzymane zostaáy na
drodze spiekania swobodnego, prasowania na gorąco oraz
spiekania wspomaganego polem elektrycznym (SPS).

2. Preparatyka próbek
Do wytworzenia spieków kompozytów z osnową wĊglika
boru wykorzystywano komercyjnie dostĊpne proszki. Zastosowano dwa róĪniące siĊ charakterystyką ziarnową rodzaje proszków wĊglika boru ¿rmy H.C. Starck: HS (1 m)
oraz HD07 (2,5 m). Do osnowy B4C wprowadzono wĊglik
tytanu Ti-302 ¿rmy Atlantic Equipment Engineers o rozmiarze ziarna 1-5 m, azotek tytanu AB143727 ¿rmy H.C. Starck
o rozmiarze ziarna 1-5 m lub dwuborek tytanu AB134577
¿rmy H.C. Starck o rozmiarze ziarna 3-6 m. Przygotowano
nastĊpujące zestawy na tworzywa z osnową wĊglika boru:
a) B4C (1 m)
b) B4C (2,5 m)
c) B4C (1 m) – 4% obj. C
d) B4C (2,5 m) – 4% obj. C
e) B4C (1 m) – 10% obj. TiC
f) B4C (1 m) – 10% obj. TiN
g) B4C (1 m) – (5-20)% obj. TiB2
Do wszystkich mieszanin dodawano wĊgiel w postaci Īywicy fenolowo-formaldehydowej w iloĞci 1 % obj. w celu redukcji tlenków boru przeszkadzających w spiekaniu. W przypadku skáadów c) i d) jako aktywator spiekania wprowadzano
dodatkowo 3% obj. wĊgla, co podniosáo jego sumaryczną
zawartoĞü do 4% obj.
Zestawy proszków mielono przez 2 godziny w wysokoenergetycznym máynku obrotowo-wibracyjnym w Ğrodowisku
alkoholu izopropylowego z udziaáem mielników widiowych
(WC-Co). Zmielone proszki granulowano przesiewając je
przez sito o boku oczka wynoszącym 0,5 mm.
Próbki prasowano jednoosiowo w matrycy o Ğrednicy
13,2 mm pod ciĞnieniem 100 MPa, po czym doprasowano
izostatyczne pod ciĞnieniem 100 MPa. W celu wyznaczenia
zmian liniowych podczas spiekania przygotowane wypraski
umieszczano w gra¿towym dylatometrze wysokotemperaturowym. Pomiar dylatometryczny prowadzono do temperatur
zaniku skurczu materiaáu lub do momentu początku páyniĊcia
ukáadu, związanego z powstaniem duĪych iloĞci fazy ciekáej.
Proces prowadzono w przepáywie argonu, stosując szybkoĞü
przyrostu temperatury wynoszącą 10°C/min. Jako wynik
przeprowadzonego pomiaru dylatometrycznego wykreĞlono
krzywe skurczu wzglĊdnego.
Na podstawie badaĔ dylatometrycznych wyznaczono
przybliĪone temperatury koĔca spiekania tworzyw kompozytowych, w których zanikaá skurcz materiaáu, co wykorzystano
póĨniej w ustalaniu temperatur w programach spiekania tych
tworzyw róĪnymi metodami. Zestawy mieszanin spiekano
swobodnie (bezciĞnieniowo) w gra¿towym piecu wysokotemperaturowym, prasowano na gorąco w prasie HP ¿rmy
Thermal Technology oraz spiekano metodą SPS z wykorzystaniem urządzenia ¿rmy FCT Systeme GmbH. Spiekania

prowadzono w przepáywie argonu. SzybkoĞü grzania wynosiáa w przypadku swobodnego spiekania oraz prasowania
na gorąco 10°C/min, natomiast przy metodzie SPS 200°C/
min. Czas wytrzymania w maksymalnej temperaturze w przypadku pierwszych dwóch metod spiekania wynosiá 60 min,
natomiast w przypadku SPS proces zatrzymywano po osiągniĊciu poĪądanego skurczu ukáadu.
Wytworzone materiaáy poddano analizie fazowej metodą
dyfrakcji rentgenowskiej przy uĪuciu dyfraktometru ¿rmy Philips z wykorzystaniem oprogramowania X-Pert HighScore.
Wyznaczono wartoĞci gĊstoĞci wzglĊdnej otrzymanych spieków, wykorzystując dane gĊstoĞci pozornej zmierzonej metodą hydrostatyczną oraz gĊstoĞci teoretycznej obliczonej
na bazie iloĞciowej analizy fazowej. Wykonywano obserwacje mikrostruktury przy pomocy skaningowego mikroskopu
elektronowego (Nova NanoSEM FEI). W trakcie oglĊdzin
nietrawionych powierzchni spieków wykonano analizĊ rozkáadu pierwiastków metodą EDS. Pomiary wáaĞciwoĞci sprĊĪystych wykonano metodą ultradĨwiĊkową, stosując aparat
ultradĨwiĊkowy UZP-1 (INCO - VERITAS) przy wykorzystaniu gáowic o czĊstotliwoĞci 4,0 MHz. Wyznaczono wartoĞci
moduáu Younga (E), moduáu Ğcinania (G) i liczby Poissona
(v). TwardoĞü wytworzonych materiaáów zmierzono metodą Knoopa przy nacisku 9,81 N. WytrzymaáoĞü na zginanie
wyznaczono metodą trójpunktowego zginania belki, stosując maszynĊ wytrzymaáoĞciową ZwickRoell Z2,5, rozstaw
podpór 40 mm oraz posuw trawersy 1 mm/min. Krytyczny
wspóáczynnik intensywnoĞci naprĊĪeĔ zmierzono metodą
trójpunktowego zginania belki z karbem przy rozstawie podpór wynoszącym 20 mm oraz posuwie trawersy 0,1 mm/min.

3. Wyniki i dyskusja
Materiaáy z osnową wĊglika boru poddano procesowi
spiekania, który przeprowadzono z wykorzystaniem
gra¿towego dylatometru wysokotemperaturowego. Zarejestrowane zmiany liniowe badanych materiaáów w funkcji
przyrostu temperatury pokazano na Rys. 1 i 2.

Rys. 1. Krzywe wzglĊdnego skurczu spiekana tworzyw B4C – 10%
obj. TiB2, TiC lub TiN.
Fig. 1. Relative shrinkage during sintering of materials composed
of B4C and 10 vol.% of TiB2, TiC or TiN.
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Tabela 1. GĊstoĞü wzglĊdna materiaáów wytworzonych na drodze
swobodnego spiekania.
Table 1. Relative density of pressureless sintered materials.
Materiaá

Rys. 2. Krzywe wzglĊdnego skurczu spiekania tworzyw B4C – 5%
– 10% obj. TiB2.
Fig. 2. Relative shrinkage during sintering of B4C – (5 – 10) vol.%
TiB2 materials.

Badania dylatometryczne wykazaáy, Īe w przypadku
wprowadzenia do osnowy wĊglika boru dodatku TiB2 obniĪeniu ulega zarówno temperatura początku spiekania, jak
i maksymalnej szybkoĞci skurczu w porównaniu z próbką
wĊglika boru zawierającą tylko dodatek wĊgla. Dodatek TiC
zasadniczo podobnie oddziaáuje na kinetykĊ spiekania B4C,
natomiast wspomagający wpáyw TiN obserwuje siĊ dopiero
po przekroczeniu temperatury ~2100°C. ZauwaĪono wpáyw
rozmiaru cząstek proszku B4C na kinetykĊ spiekania i uzyskiwane zagĊszczenie. Rozdrobnienie cząstek w sposób
oczekiwany sprzyja uzyskiwaniu wiĊkszych gĊstoĞci tworzyw B4C. Przeprowadzone pomiary zmian liniowych podczas spiekania wykazaáy równieĪ, Īe w przypadku dwuborku
tytanu intensy¿kacja procesu zagĊszczania wzrasta wraz ze
zwiĊkszającym siĊ udziaáem fazy zdyspergowanej.
Przeprowadzono próby otrzymywania gĊstych tworzyw
z osnową wĊglika boru na drodze spiekania swobodnego,
prasowania na gorąco (HP) i spiekania wspomaganego
polem elektrycznym (SPS). Procesowi spiekania poddano
wszystkie mieszaniny zawierające wĊglik, azotek lub dwuborek tytanu. Wyniki pomiarów zagĊszczenia spiekanych
badanych ukáadów zestawiono w Tabelach 1-3.
Wykonane pomiary zagĊszczenia materiaáów z osnową
wĊglika boru wykazaáy, Īe w przypadku metody prasowania
na gorąco moĪliwe byáo uzyskanie z wszystkich mieszanin
gĊstych spieków o gĊstoĞci znacznie przekraczającej 98%
gĊstoĞci teoretycznej przy temperaturze procesu wynoszącej 2150°C (Tabela 2). W przypadku spiekania swobodnego
tworzyw z ukáadu B4C-TiB2 w temperaturze 2075°C nie przekroczono gĊstoĞci wzglĊdnej 95% w przypadku najwiĊkszego – 20% udziaáu dwuborku tytanu (Tabela 1). PodwyĪszenie
temperatury spiekania z 2075°C do 2100°C spowodowaáo
zmniejszenie gĊstoĞci spieków, ograniczające zastosowanie
spiekania swobodnego w wyĪszych temperaturach. Prowadzenie procesu zagĊszczania mieszanek kompozytowych metodą SPS w temperaturze 2000°C, obniĪonej w porównaniu ze
spiekaniem swobodnym i prasowaniem na gorąco daje wymagane zagĊszczenie, przekraczające 98%, w przypadku dwuborku tytanu i czystych spieków wĊglika boru. Stąd wniosek,
Īe mieszaniny B4C z dodatkiem TiC i TiN wymagają wyĪszych
temperatur spiekania, porównywalnych z zastosowanymi
w przypadku spiekania swobodnego i prasowania na gorąco.
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Temperatura[°C]

GĊstoĞü wzglĊdna [%]

B4C – 5% obj. TiB2

2075

91,6 ± 0,3

B4C – 5% obj. TiB2

2100

83,3 ± 0,3

B4C – 10% obj. TiB2

2075

90,8 ± 0,3

B4C – 10% obj. TiB2

2100

85,0 ± 0,3

B4C – 15% obj. TiB2

2075

92,0 ± 0,3

B4C – 15% obj. TiB2

2100

90,0 ± 0,3

B4C – 20% obj. TiB2

2075

95,2 ± 0,3

B4C – 20% obj. TiB2

2100

93,4 ± 0,3

Tabela 2. GĊstoĞü wzglĊdna materiaáów wytworzonych metodą prasowania na gorąco.
Table 2. Relative density of hot-pressed materials.
Materiaá

Temperatura[°C]

GĊstoĞü wzglĊdna [%]

B4C (1m)

2120

100,0

B4C – 10% obj. TiC

2150

99,7 ± 0,3

B4C – 10% obj. TiN

2150

96,4 ± 0,3

B4C – 5% obj. TiB2

2150

100,0

B4C – 10% obj. TiB2

2150

98,2 ± 0,3

B4C – 15% obj. TiB2

2150

98,9 ± 0,3

B4C – 20% obj. TiB2

2150

99,6 ± 0,3

Tabela 3. GĊstoĞü wzglĊdna materiaáów wytworzonych metodą SPS.
Table 3. Relative density of SPS sintered materials.
Materiaá

Temperatura[oC]

GĊstoĞü wzglĊdna
[%]

B4C (1 m)

2000

99,8 ± 0,2

B4C (1 m) – 4%
obj. C

2000

100,0

B4C (2,5 m)

2000

99,7 ± 0,3

B4C (2,5 m) – 4%
obj. C

2100

99.7 ± 0,3

B4C – 10% obj. TiC

2000

96,8 ± 0,2

B4C – 10% obj. TiN

2000

95,3 ± 0,4

B4C – 10% obj. TiB2

2000

98,7 ± 0,3

Wyniki analizy fazowej, które zestawiono w Tabelach
4-6, potwierdzają, Īe bardzo dobrze zagĊszczone tworzywa kompozytowe w ukáadzie B4C-TiB2, wytworzone metodą
prasowania na gorąco, cechują siĊ równieĪ wysoką czystoĞcią. Poza wprowadzonymi do mieszaniny fazami i wĊglem
oraz Ğladowymi iloĞciami borków wolframu (WB2, W2B5),
pochodzącymi z domiaáu mielników, nie zaobserwowano
innych faz. Odmienna sytuacja ksztaátuje siĊ w przypadku
tworzyw swobodnie spiekanych oraz otrzymanych metodą
SPS. Tworzywa otrzymywane metodą bezciĞnieniową zawierają dodatkowo fazy typu TixByCz, natomiast kompozyty
wytworzone techniką spiekania wspomaganego polem elektrycznym (SPS) zanieczyszczone są produktem w postaci
heksagonalnego azotku boru, wtedy gdy jako dodatek wprowadzono TiN. Istnienie zanieczyszczeĔ, pochodzących od
medium mielącego (WC-Co), widoczne jest na punktowej
analizie rozkáadu pierwiastków EDS, co pokazano na Rys.
4-6. Obserwacje mikrostruktury i towarzysząca im analiza

SPIEKANIE TWORZYW B4C Z DODATKAMI TiB2, TiC LUB TiN

Tabela 4. Skáad fazowy materiaáów wytworzonych na drodze swobodnego spiekania.
Table 4. Phase composition of pressureless sintered materials.
Materiaá

Temperatura [°C]

B4C [% wag.]

TiB2 [% wag.]

TiC [% wag.]

Gra¿t [% wag.]

TixByCz [% wag.]

B4C – 5% obj. TiB2

2075

89,2

8,7

0,2

0,8

1,0

B4C – 10% obj. TiB2

2075

84,1

12,8

0,1

2,1

0,8

B4C – 15% obj. TiB2

2075

78,4

18,5

0,2

1,8

1,0

B4C – 20% obj. TiB2

2075

71,9

26,3

0,2

1,0

0,7

TiB2 [% wag.]

TiC [% wag.]

TiN [% wag.]

Gra¿t [% wag.]

Tabela 5. Skáad fazowy materiaáów wytworzonych metodą prasowania na gorąco.
Table 5. Phase composition of hot-pressed materials.
Materiaá

Temperatura [°C]

B4C [% wag.]

B4C – 5% obj. TiB2

2150

89,0

8,3

–

–

2,6

B4C – 10% obj. TiB2

2150

84,5

13,1

–

–

2,3

B4C – 15% obj. TiB2

2150

77,7

18,9

–

–

3,3

B4C – 20% obj. TiB2

2150

70,8

25,3

–

–

3,8

Tabela 6. Skáad fazowy materiaáów wytworzonych metodą SPS.
Table 6. Phase composition of SPS sintered materials.
Materiaá

Temperatura [°C]

B4C (2,5 m) – 4%
obj. C

2100

B4C [%
wag.]

TiB2 [%
wag.]

TiC [% wag.]

TiN [% wag.]

Gra¿t [%
wag.]

hBN [% wag.]

98,6

–

–

–

1,4

–

B4C – 10% obj. TiC

2000

84,9

–

11,2

–

4,0

–

B4C – 10% obj. TiN

2000

68,9

–

–

18,6

7,8

4,7

B4C – 10% obj. TiB2

2000

91,2

7,1

–

–

1,7

–

EDS wykazaáy, Īe w badanych ukáadach najprawdopodobniej powstają roztwory staáe typu (Ti,W)C, gdzie wzajemna
rozpuszczalnoĞü tytanu i wolframu moĪe wynosiü nawet 90%
oraz borki wolframu (WB2, W2B5), na co wskazuje analiza
fazowa. Na prezentowanych obrazach faza roztworu staáego
(Ti,W)C lub borku wolframu otacza ziarna czystej fazy TiC lub
TiB2 (Rys. 4 i 6) oraz znajduje siĊ wewnątrz skupisk ziaren
TiN (Rys. 5).

W celu scharakteryzowania wpáywu sposobu spiekania na mikrostrukturĊ tworzyw kompozytowych z matrycą
wĊglika boru, przeprowadzono obserwacje mikroskopowe
(SEM) polerowanych powierzchni spieków, wytworzonych
na drodze swobodnego spiekania (Rys. 7-9), prasowania na
gorąco (Rys. 10-15) oraz spiekania wspomaganego polem
elektrycznym (SPS) (Rys. 16-18).

Rys. 4. Mikrostruktura i punktowa analiza EDS tworzywa B4C zawierającego 10% obj. TiC zagĊszczonego metodą SPS.
Fig. 4. Microstructure and point EDS analysis of B4C material containing 10 vol.% TiC sintered with SPS.

Rys. 5. Mikrostruktura i punktowa analiza EDS tworzywa B4C zawierającego 10% obj. TiN zagĊszczonego metodą SPS.
Fig. 5. Microstructure and point EDS analysis of B4C material containing 10 vol.% TiN sintered with SPS.
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Rys. 6. Mikrostruktura i punktowa analiza EDS tworzywa B4C zawierającego 10% obj. TiB2 zagĊszczonego metodą SPS.
Fig. 6. Microstructure and point EDS analysis of B4C material containing 10 vol. % TiB2 sintered with SPS.

Rys. 7. Mikrostruktura kompozytu B4C – 10% obj. TiC otrzymanego
metodą spiekania swobodnego.
Fig. 7. Microstructure of pressureless sintered B4C – 10 vol.% TiC
composite.

Obserwacje mikrostrukturalne wykazaáy, Īe wielkoĞü
i rozprowadzenie cząstek danej fazy zdyspergowanej jest
podobne bez wzglĊdu na sposób spiekania tworzyw kompozytowych. W przypadku dodatku wĊglika tytanu i borku
tytanu wielkoĞü ziarna nie przekracza 5 m. Rozmiar cząstek fazy zdyspergowanej w spieku jest zgodny z charakterystyką ziarnową proszków w mieszaninie wyjĞciowej,
a ich rozprowadzenie w objĊtoĞci materiaáu jest jednorodne.
W przypadku dodatków fazy wtrąconej w objĊtoĞci 10% widoczne są aglomeraty fazy zdyspergowanej. Potwierdzają to
mikrostruktury prasowanych na gorąco tworzyw B4C – x%
obj. TiB2, gdzie po przekroczeniu 10% obj. dwuborku tytanu
na obrazach widoczne są skupiska ziaren fazy wtrąconej
(Rys. 12-15). Tworzywa B4C-TiN charakteryzują siĊ bardzo
duĪą niejednorodnoĞcią rozprowadzenia fazy wtrąconej oraz
w obrĊbie skupisk ziaren tej fazy. Ma to miejsce w przypadku
wszystkich spieków z dodatkiem TiN bez wzglĊdu na zastosowany sposób spiekania (Rys. 8, 11, 16).
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Rys. 8. Mikrostruktura kompozytu B4C – 10% obj. TiN otrzymanego
metodą spiekania swobodnego.
Fig. 8. Microstructure of pressureless sintered B4C – 10 vol.% TiN
composite.

Rys. 9. Mikrostruktura kompozytu B4C – 10% obj. TiB2 otrzymanego
metodą spiekania swobodnego.
Fig. 9. Microstructure of pressureless sintered B4C – 10 vol.% TiB2
composite.

W celu sprawdzenia jednorodnoĞci i jakoĞci otrzymany
spieków kompozytowych wykonano zdjĊcia caáej wypolerowanej powierzchni próbek, otrzymanych róĪnymi metodami
spiekania. Obrazy przedstawiono na Rys. 19-21.
W przypadku kompozytów spiekanych swobodnie lub
prasowanych na gorąco widoczna jest jednorodna, dobrze
zagĊszczona powierzchnia bez wzglĊdu na rodzaj fazy
dyspergowanej (Rys. 19 i 20). Inaczej wygląda sytuacja powierzchni próbek otrzymanych w procesie spiekania SPS,
gdzie na zgáadach widoczne są róĪnie zagĊszczone obszary
w zaleĪnoĞci od odlegáoĞci od Ğrodka próbki oraz liczne duĪe
pory jak w przypadku próbki zawierającej fazĊ TiN (Rys. 21).
Ze wzglĊdu na najwyĪsze zagĊszczenia, jednorodnoĞü
oraz czystoĞü fazową, badania wáaĞciwoĞci sprĊĪystych
(Tabela 7) oraz wáaĞciwoĞci mechanicznych (Tabela 8) wykonano tylko w przypadku prasowanych na gorąco tworzyw
B4C-TiB2, zawierających zmienny udziaá objĊtoĞciowy fazy
dwuborku tytanu oraz kompozytów z wprowadzonymi fazami
wĊglika i azotku tytanu.
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Rys. 10. Mikrostruktura kompozytu B4C – 10% obj. TiC otrzymanego metodą prasowania na gorąco.
Fig. 10. Microstructure of hot-pressed B4C – 10 vol.% TiC composite.

Rys. 13. Mikrostruktura kompozytu B4C – 10% obj. TiB2 otrzymanego metodą prasowania na gorąco.
Fig. 13. Microstructure of hot-pressed B4C – 10 vol.% TiB2 composite.

Rys. 11. Mikrostruktura kompozytu B4C – 10% obj. TiN otrzymanego
metodą prasowania na gorąco.
Fig. 11. Microstructure of hot-pressed B4C – 10 vol.% TiN composite.

Rys. 14. Mikrostruktura kompozytu B4C – 15% obj. TiB2 otrzymanego metodą prasowania na gorąco.
Fig. 14. Microstructure of hot-pressed B4C – 15 vol.% TiB2 composite.

Rys. 12. Mikrostruktura kompozytu B4C – 5% obj. TiB2 otrzymanego
metodą prasowania na gorąco.
Fig. 12. Microstructure of hot-pressed B4C – 5 vol.% TiB2 composite.

Rys. 15. Mikrostruktura kompozytu B4C – 20% obj. TiB2 otrzymanego metodą prasowania na gorąco.
Fig. 15. Microstructure of hot-pressed B4C – 20 vol.% TiB2 composite.
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Rys. 19. Wypolerowana, jednorodna powierzchnia spieków B4C
z dodatkiem TiB2, wytworzonych na drodze swobodnego spiekania.
Fig. 19. Polished, homogeneous surface of pressureless sintered
B4C bodies containing TiB2 additive.

Rys. 16. Mikrostruktura kompozytu B4C – 10% obj. TiC otrzymanego metodą SPS.
Fig. 16. Microstructure of SPS obtained B4C – 10 vol.% TiC composite.

Rys. 20. Wypolerowana, jednorodna powierzchnia spieków B4C
z dodatkiem TiB2, wytworzonych metodą prasowania na gorąco.
Fig. 20. Polished, homogeneous surface of hot-pressed B4C bodies
containing TiB2 additive.

Rys. 17. Mikrostruktura kompozytu B4C – 10% obj. TiN otrzymanego metodą SPS.
Fig. 17. Microstructure of SPS obtained B4C – 10 vol.% TiN composite.

Rys. 18. Mikrostruktura kompozytu B4C – 10% obj. TiB2 otrzymanego metodą SPS.
Fig. 18. Microstructure of SPS obtained B4C – 10 vol.% TiB2 composite.
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Rys. 21. Wypolerowana, niejednorodna powierzchnia spieków B4C
z dodatkiem TiC, TiN lub TiB2, wytworzonych metodą SPS.
Fig. 21. Polished, inhomogeneous surface of SPS sintered B4C
bodies containing TiC, TiN or TiB2 additive.

Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe niewielki 5%
dodatek fazy zdyspergowanej w postaci dwuborku tytanu
prowadzi do podwyĪszenia twardoĞci, wytrzymaáoĞci na
zginanie (nawet o 300 MPa) w porównaniu do próbki B4C
spiekanej z dodatkiem wĊgla (Tabela 8). WartoĞci twardoĞci
są niezaleĪne od iloĞci dodanego dwuborku tytanu. Podobnie jest w przypadku wytrzymaáoĞci na zginanie w przypadku tworzyw z dodatkiem do 15% obj. fazy zdyspergowanej.
Dla udziaá TiB2 wynoszącego 20% wartoĞü wytrzymaáoĞci
na zginanie zmniejsza siĊ, co moĪe byü związane z powstawaniem mikropĊkniĊü w materiale na skutek naprĊĪeĔ
rozciągających w obrĊbie skupisk ziaren dwuborku tytanu.
WartoĞü wytrzymaáoĞci oraz odpornoĞci na kruche pĊkanie
nieznacznie wzrastaáa równieĪ w przypadku dodatku wĊglika
tytanu. W przypadku tworzyw z dodatkiem TiC oraz TiN odnotowano spadek twardoĞci materiaáu. WartoĞci wáaĞciwoĞci
sprĊĪystych wzrastają w przypadku dodatku dwuborku tytanu, w przypadku innych rodzajów faz tytanowych ulegają one
obniĪeniu (Tabela 7).
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Tabela 7. WáaĞciwoĞci sprĊĪyste prasowanych na gorąco tworzyw B4C – (5-20)% TiB2.
Table 7. Elastic properties of hot-pressed B4C – (5-20)% TiB2 materials.
Materiaá

Moduá E [GPa]

Moduá G [MPa]

Liczba Poissona

B4C – 4% obj. C

408 ± 12

176 ± 1

0,162 ± 0,014

B4C – 10% obj. TiC

328 ± 6

140 ± 2

0,169 ± 0,011

B4C – 10% obj. TiN

308 ± 11

131 ± 3

0,174 ± 0,020

B4C – 5% obj. TiB2

448 ± 3

191 ± 1

0,170 ± 0,003

B4C – 10% obj. TiB2

450 ± 2

193 ± 1

0,168 ± 0,003

B4C – 15% obj. TiB2

444 ± 8

198 ± 2

0,122 ± 0,011

B4C – 20% obj. TiB2

427 ± 37

190 ± 4

0,119 ± 0,047

Tabela 8. WáaĞciwoĞci mechaniczne prasowanych na gorąco tworzyw B4C – (5-20)% TiB2.
Table 8. Mechanical properties of hot-pressed B4C – (5-20)% TiB2 materials.
Materiaá

TwardoĞü Knoopa przy 9,81 N
[GPa]

WytrzymaáoĞü na zginanie
[MPa]

KIc [MPam1/2]

B4C – 4% obj. C

18,6 ± 0,5

392 ± 27

4,3 ± 0,8

B4C – 10% obj. TiC

16,2 ± 0,8

471 ± 64

4,8 ± 0,7

B4C – 10% obj. TiN

13,0 ± 1,0

414 ± 69

4,2 ± 0,9

B4C – 5% obj. TiB2

19,9 ± 0,4

650 ± 75

4,3 ± 0,5

B4C – 10% obj. TiB2

19,9 ± 0,4

587 ± 73

4,4 ± 0,5

B4C – 15% obj. TiB2

20,0 ± 2,0

690 ± 78

5,1 ± 0,8

B4C – 20% obj. TiB2

20,9 ± 0,8

548 ± 158

5,1 ± 0,1

4. Podsumowanie
Badania dylatometryczne wykazaáy, Īe dodatek wĊglika
tytanu lub dwuborku tytanu intensy¿kują procesy zagĊszczania tworzyw z osnową wĊglika boru w trakcie spiekania.
NajwyĪszą czystoĞcią skáadu fazowego charakteryzowaáy
siĊ tworzywa kompozytowe otrzymywane metodą prasowania na gorąco w ukáadzie B4C-TiB2. Wszystkie materiaáy zawieraáy jedynie niewielkie iloĞci borków wolframu, jako efekt
domiaáu materiaáu z mielników WC-Co podczas homogenizacji mieszanin.
Obserwacje zgáadów powierzchni spieków pokazaáy, Īe
w przypadku metody SPS materiaáy charakteryzują siĊ
niejednorodnoĞcią zagĊszczenia, co wyklucza stosowanie
tej metody do otrzymywania kompozytów typu opisanego
w niniejszej pracy. SPS sprawdza siĊ przy spiekach jednofazowych.
Badania mikrostrukturalne wykazaáy, Īe w przypadku dodatku TiN w spiekach B4C wystĊpują liczne i bardzo duĪych
rozmiarów aglomeraty niezaleĪnie od zastosowanej metody
spiekania. Kompozyty z dodatkami TiB2 i TiC miaáy jednorodnie rozprowadzoną fazĊ zdyspergowaną.
Liczne aglomeraty fazy zdyspergowanej powstają w przypadku dodatku dwuborku tytanu do osnowy wĊglika boru
w iloĞciach wiĊkszych od 15% obj. Ma to wpáyw na obniĪenie
wytrzymaáoĞci na zginanie w wyniku powstawania mikropĊkniĊü w obrĊbie aglomeratów (efekt naprĊĪeĔ rozciągających),
przy zachowaniu dobrej odpornoĞci na kruche pĊkanie.
Wprowadzenie fazy dwuborku tytanu do osnowy B4C
w iloĞci nie wiĊkszej niĪ 15% obj. prowadzi do podwyĪszenia twardoĞci, wytrzymaáoĞci na zginanie oraz odpornoĞci na
kruche pĊkanie wytworzonych kompozytów w porównaniu
z czystymi materiaáami B4C.

PodziĊkowania
Przedstawione w pracy badania prowadzone byáy
w ramach projektu „Opracowanie metodyki wytwarzania
gĊstych spieków z wĊglika boru oraz kompozytów ziarnistych o osnowie wĊglika boru” nr N N507 295339 realizowanego w latach 2010-2013 oraz w ramach projektu
„Spiekane materiaáy narzĊdziowe przeznaczone na ostrza
narzĊdzi do obróbki z wysokimi prĊdkoĞciami skrawania”
nr UDA-POIG.01.03.01-12-024/08 .
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