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Streszczenie
Wykonano badania majce na celu okrelenie wpywu zjawisk zachodzcych w granicy fazowej podczas procesu spiekania mikrokrystalicznego cBN z dwoma rodzajami spoiw: niskotopliwym spoiwem amorﬁcznym i spoiwem szklanokrystalicznym.
Wytrzymao takich ukadów zwizana jest gównie z waciwociami granicy faz cBN- stopione krzemiany oraz ostateczn struktur
fazy wicej. Zbadano skad chemiczny granicy fazowej odpowiadajcy waciwej temperaturze obróbki kompozytów.
Stwierdzono, e niski kt zwilania w ukadzie cBN–stopione krzemiany i wysoka praca adhezji nie maj jednoznacznego przeoenia
na wysok warto moduu sprystoci, E, badanych kompozytów ciernych.
Sowa kluczowe: spiekanie, granice midzyfazowe, kt zwilania, krzemian, zastosowania konstrukcyjne

SINTERING POLYCRYSTALLINE BORON NITRIDE IN THE PRESENCE OF AMORPHOUS LIQUID
AND GLASS-CRYSTALLINE SILICATE PHASES
Experimental investigations aimed to determine the effects of phenomena proceeding in an interface during the process of sintering
the microcrystalline cBN with two types of binders i.e. fusible amorphous and glass-crystalline silicate materials were carried out.
Strength of these materials is mainly bounded up with properties of the cBN–molten silicates interfaces and the ﬁnal structure of a bonding
phase. The chemical composition of the interface corresponding to the characteristic temperature of composite treatment was tested.
It was found that a low wetting angle in the cBN–molten silicates system and high work of adhesion had not the explicit connection
with a high value of Young’s modulus of the abrasive composites.
Keywords: Sintering, Interfaces, Wetting angle, Silicate, Structural applications

Wprowadzenie
Wyjtkowe waciwoci regularnego azotku boru takie
jak: wysoka twardo i odporno na zuycie, w poczeniu
z odpowiednim spoiwem ceramicznym umoliwiaj wytworzenie narzdzi ciernych, dla których w zasadzie nie istniej
adne ograniczenia zastosowa zwizane z warunkami
termicznymi. Przewodno cieplna cBN w 298 K wynosi
13 W/cm·K, dla porównania przewodno konwencjonalnego, elektrokorundowego ziarna ciernego ( -Al2O3) wynosi
0,35 W/cm·K [1].
Rosnce zapotrzebowanie na narzdzia cierne nadajce si do obróbki np. stopów cigliwych inspiruje do
poszukiwania nowych rozwiza technologicznych w tym
zakresie, gównie ze wzgldu na konieczno otwierania
struktury narzdzi, tj. podwyszania ich porowatoci [2, 3].
Narzdzia z cBN s szczególnie przydatne do szlifowania
wysokoszybkociowego i w konsekwencji ich ogólna wytrzymao jest jedn z najwaniejszych cech ﬁzycznych [4].
Musz by one odporne na wysokie naprenia, co wynika
z wysokiej szybkoci obwodowej w procesie szlifowania.
Z drugiej strony wiadomo, e wytrzymao ogólna materiau
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takich narzdzi mocno zaley od wizania ceramicznego.
Wyzwania te mocno nakrcaj spiral technologii spoiw.
Formowania wiza i mostków na ziarnach zachodzi
w rezultacie rozpywania si szklistych i szklanokrystalicznych spoiw po powierzchni ziarn i ﬁzykochemicznego
oddziaywania spoiwa z ziarnem.
W aktualnych rozwizaniach technologicznych, bardzo
nielicznie i niechtnie publikowanych, proces spiekania odbywa si gównie z udziaem fazy amorﬁcznej [5, 6, 7].
Zakres stosowanych skadów chemicznych amorﬁcznych
materiaów wicych moe by bardzo szeroki, a proces
spiekania moe odbywa si w stosunkowo niskich temperaturach. Ale w ukadach tych nie ma moliwoci regulacji
waciwoci mechanicznych spoiw na drodze zmiany ich
struktury, tj. czynnika, który coraz czciej jest akcentowany
w projektowaniu narzdzi z cBN [8, 9, 10]. Rozwizanie takie
jest moliwe w wyniku zastosowania coraz bardziej wytrzymaych materiaów wicych, zdolnych do zwilania tak jak
krzemianoborowe stopy amorﬁczne i jednoczenie krystalizacji w procesie spiekania z regularnym azotkiem boru.
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Badanie skadu chemicznego zcza cBN-materia wicy wykonano metod EDS z wykorzystaniem mikroanalizatora rentgenowskiego LEO-435-V-Pi i analizatora LINK
ISIS seria 300 ﬁrmy Oxford Instruments przy parametrach:
napicie 20 kV, prd wizki 200 A, rozdzielczoci 60 eV.

Cz dowiadczalna
Niskotopliwe spoiwo amorﬁczne, S, o skadzie chemicznym (Na2O,K2O)-19,50; Li2O-3,50; SiO2-42,25; Al2O3-3,65;
B2O3-31,10 [% wag.] i spoiwo szklanokrystaliczne, K, o skadzie chemicznym (Na2O, K2O)-8,41; Li2O-0,51;(CaO, MgO,
FeO)-22,47; Al2O3-5,99; SiO2-51,53; B2O3-11,09 [% wag.]
zastosowano jako materiay wice w procesie spiekania
ziarn ciernych z polikrystalicznego, regularnego azotku
boru cBN 550 126 ﬁrmy General Electric Superabrasives
dla uzyskania narzdzi ciernych. Spoiwa rozdrabniano
w mo dzierzu agatowym do uziarnienia poniej 63 m
i formowano ksztatki o wymiarach ø3x3 mm.
Wyznaczanie charakterystyki zmian konturu próbek w celu
pomiaru napicia powierzchniowego i któw zwilania przeprowadzono monitorujc co 10-20°C proces ich spiekania
w zakresie 500-1100°C w mikroskopie wysokotemperaturowym ﬁrmy Leitz-Wetzlar. Jako podoa do bada napicia
powierzchniowego uyto bloczków graﬁtu, natomiast do bada zwilalnoci – polikrystalicznego cBN, którym szczelnie
wypeniono ódeczki alundowe, zapewniajc w ten sposób
sztywno podoa. Obserwacj ksztatek przy pomiarze
napicia powierzchniowego koczono w temperaturach, dla
których tworzywa przez duszy czas pokazyway stan stabilny.
W zwizku z rónym skadem chemicznym badanych tworzyw
proces stabilizacji „kuli” trwa od 30 do 60 minut. Identyﬁkacji
projektowanej fazy krystalicznej w spoiwie K dokonano metod rentgenowskiej analizy fazowej (XRD) w aparacie Siemens
D5000 stosujc promieniowanie Cuk . Do bada moduu E
formowano ksztatki cierne o porowatoci 30%, które obrabiano termicznie w piecu PK-4.III przy rónych wartociach temperatury i czasu, umoliwiajcych powstanie cienkiej warstwy
spoiw na ziarnach. Modu sprystoci wzdunej, E, ksztatek
ciernych okrelano metod emisji akustycznej za pomoc
przyrzdu ZWUK, pozwalajcego na wyznaczenie widma
czstotliwoci drga wasnych (51-58 kHz) wzbudzanych
si okresowo zmienn. Na podstawie pomiaru czstotliwoci
drga wasnych przedstawionych zalenoci:
f = F(a,)·CL

Wyniki bada i dyskusja
Wybór materiaów wicych, poza innymi czynnikami
technologicznymi, podyktowany by gównie zdolnoci do
spenienia warunku zwilania regularnego azotku boru,
a w przypadku spoiwa K dodatkowo zdolnoci do krystalizacji podczas waciwej obróbki termicznej projektowanego
narzdzia ciernego. Spiekanie polikrystalicznego azotku
boru w rozpatrywanych ukadach mona rozpatrywa jako
proces spiekania z udziaem fazy ciekej dotyczcy kompozytów o zaoonej porowatoci przy udziale objtociowym
porów Vp = 30%. Si napdow takiego procesu s siy
kapilarne wynikajce z obecnoci fazy ciekej spoiwa zdolnego do zwilania ziarn cBN. Przyciganie spoiwa i ziarna
ciernego wymaga pracy na ich rozdzielenie. Zaleno tej
pracy, nazywanej prac adhezji, Wa, od napicia powierzchniowego, cg, i kta zwilania, , mona okreli z warunku
Younga-Dupre [11]:
Wa = cg(1 + cos)

(3)

Napicie powierzchniowe badanych spoiw, niezbdne
do oszacowania pracy adhezji, wyznaczono na podstawie
wielkoci otrzymanych z obrazów próbek zarejestrowanych
podczas ich ogrzewania w mikroskopie wysokotemperaturowym (Rys.1).
Proces formowania kuli rozpoczyna si w temperaturze
720°C dla spoiwa amorﬁcznego (Rys. 1a) i w temperaturze
940°C dla spoiwa szklanokrystalicznego (Rys. 1b).
Napicie powierzchniowe wyznaczono z nastpujcej
zalenoci [12]:
cg = (d1/H)ag
(4)
gdzie: d1 – maksymalna rednica kropli [m], a – rónica
gstoci badanego spoiwa i fazy gazowej [kg/m3], g – przyspieszenie ziemskie [m/s2] i

(1)

gdzie: F(a,) – wspóczynnik ksztatu zaleny od cech
geometrycznych badanego ciaa i wspóczynnika Poissona
, CL – prdko rozchodzenia si fal sprystych, modu
sprystoci wzdunej wyznacza si z zalenoci:
CL = (E/)1/2
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H = (d1/r2)

(5)

gdzie:  = d1/2h bezwymiarowy parametr charakteryzujcy
ksztat kropli (Rys. 2), r – promie krzywizny wierzchoka
kropli [m], h – wysoko kropli mierzona od rednicy kropli
[m].

(2)

gdzie:  – gsto badanego ciaa.

a)

b)
Rys. 1. Zmiany konturu próbek podczas ogrzewania: a) spoiwo amorﬁczne, b) spoiwo szklanokrystaliczne.
Fig. 1. Outline changes of the samples during heat treatment: a) amorphous binder, b) glass-crystalline binder.
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Tabela 1. Obliczone warto ci napi cia powierzchniowego.
Table 1. Calculated values of the surface tension.
Napicie
powierzchniowe cg
[mN/m]

Z zalenoci matematycznych wyznaczono stopie
okrgoci roztopionych spoiw. Warto bezwymiarowego
parametru , charakteryzujcego ksztat kropli wynoszca
1, wiadczya to o tym, e spoiwo miao ksztat kuli. Wyznaczone wartoci napicia powierzchniowego s wielkociami
urednionymi ze wszystkich pomiarów, dla których tworzywo
przyjo ksztat kuli w czasie trwania procesu ogrzewania.
Ponadto, w celu uwiarygodnienia wyników, pomiary powtórzono dla kadego spoiwa (Tab. 1).
Wysz wartoci cg charakteryzuje si spoiwo amorﬁczne S, pomimo znacznej, ponad 30%-wej zawartoci
B2O3. Nisza warto napicia powierzchniowego spoiwa
szklanokrystalicznego, zawierajcego tylko okoo 11% B2O3
moe by spowodowana obecnoci jednego ze skadników
typu MeO.

Pomiar I

205,95

193,61

Pomiar II

204,00

191,32

Warto rednia

204,97

192,47

a)

b)
Rys. 3. Zwilanie powierzchni cBN: a) spoiwem amorﬁcznym, b) spoiwem szklanokrystalicznym.
Fig. 3. Wetting of the cBN surface with: a) amorphous binder, b) glass-crystalline binder.

Rys. 4. Zaleno kta zwilania badanych spoiw od temperatury.
Fig. 4. Wetting angle of the studied binders as a function of temperature.
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Spoiwo
szklanokrystaliczne K

Spoiwo amorficzne S o wyszej wartoci napicia
powierzchniowego lepiej zwila powierzchni azotku boru
(Rys. 3), co skutkuje niszymi wartociami któw zwilania
(Rys. 4) i wysz prac adhezji w porównaniu do spoiwa
szklanokrystalicznego (Rys. 5).
Z danych literaturowych wynika, e stopy o duej wartoci
napicia powierzchniowego powinny gorzej zwila ciaa
stae, ale w praktyce nie zawsze tak jest. Obserwuje si
równie przypadki potwierdzajce obnienie kta zwilania
ze wzrostem napicia powierzchniowego [13].
Doskonae zwilanie, wskazane przez wartoci kta 
dce do zera wraz z temperatur (Rys. 4), i wysok prac
adhezji pomidzy spoiwem amorﬁcznym S a azotkiem boru
(Rys. 5) mona wyjani zwikszon zawartoci B2O3,
ale take wysz ich wzajemn reaktywnoci zwizan
z czterokrotnie wysz zawartoci potasu i sodu w streﬁe
zcza (Rys. 9). W oparciu o wyniki analizy ilociowej skadu
chemicznego granicy cBN-spoiwo przeprowadzonej wedug
schematu pokazanego na rysunku 6 i udokumentowanej

Rys. 2. Kontur kropli niezwilajcej powierzchni cia a sta ego.
Fig. 2. Outline of a drop not wetting the surface of solid body.
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Rys. 5. Zaleno pracy adhezji badanych spoiw od temperatury.
Fig. 5. Work of adhesion of the studies binders as a function of temperature.

Rys. 6. Obszar pomiaru EDS w granicy cBN-spoiwo.
Fig. 6. Area of the EDS measurement in the interface of cBNbinder.

odpowiednimi widmami EDS pokazanymi na rysunkach 7 i 8
stwierdzono, e najbardziej aktywnymi w stosunku do cBN
s jony alkaliczne K i Na (Rys. 9), które jako „noniki” tlenu
wspomagaj tworzenie tetraedrów [AlO4 ] i [BO4 ] tworzcych
wi b w stopie krzemianowym S.
W zalenoci od zmieniajcego si stosunku (Me2O/
B2O3) w stopie i w streﬁe zcza, formowanie si jego struktury moe mie skomplikowany przebieg. Jeeli stosunek
jonów alkalicznych do tlenku boru jest duy to mog wspóistnie tetraedry [AlO4] i [BO4]. Przy rosncej zawartoci Al
w streﬁe zcza (Rys. 9), tworzenie [AlO4 ] moliwe bdzie
przez odrywanie tlenu od tetraedrów [BO4], który przechodzi
w [BO3]. Przy niskim stosunku Me2O do B2O3 jon Al zabiera
tlen od tetraedrów [BO4], w miejsce [BO4] wchodzi [AlO4],
a bor jest wypychany ze szkieletu i przechodzi w potrójn
koordynacj [12]. Prawdopodobne przejcie boru w stan
o niszej liczbie koordynacyjnej prowadzi do rozlu nienia
struktury tworzywa S i wzrostu jego objtoci, co potwierdzaj zarówno wyniki bada zachowania si spoiwa na podou
graﬁtowym w temperaturze 720°C (Rys. 1a), jak i na podou
cBN w temperaturze 620°C, zwaszcza w streﬁe styku (Rys.
3a). W stopie S, które jest spoiwem przemysowym, stwierdzono ladowe iloci faz krystalicznych o strukturze leucytu
K[AlSi2O6] i sanidynu (K,Na)[Al2Si3O8], bdcych pochodnymi

skaleni stosowanych do otrzymania tego tworzywa. Fazy te
zidentyﬁkowano na podstawie bada XRD (Rys. 10).
Dodatkowym czynnikiem wspomagajcym zwilalno
i reaktywno badanego ukadu jest polikrystaliczna budowa
regularnego azotku boru. Ziarna cierne cBN skadaj si
z krystalitów o rozmiarach od jednego do kilku mikrometrów. Mikrokrystaliczna budowa i duy stopie rozwinicia
powierzchni powoduje, e granice midzykrystalitowe
s drogami uprzywilejowanej dyfuzji. Nisz zawarto
pierwiastków alkalicznych oraz Al w tworzywie K mona
wytumaczy utrudnion dyfuzj spowodowan wzrostem
lepkoci podczas krystalizacji faz diopsydu CaMg[Si2O6]
i augitu Ca(Mg,Al)[(Si,Al)2O6], na co wskazuj badania XRD
(Rys. 11).
Gównie dlatego cay proces formowania warstwy spoiwa
szklanokrystalicznego ley w zakresie wyszych temperatur
w porównaniu ze spoiwem amorﬁcznym. Efekt krystalizacji
przekada si na waciwoci technologiczne poprzez wywoanie agodnego przejcia od punktu miknienia do punktu
topnienia (Rys. 3b) i na waciwoci spryste kompozytu.
Modu sprystoci E kompozytu ciernego jest kluczowym
parametrem dla okrelenia interferencji narzdzia i materiau
obrabianego [14] a jego warto zwizana jest z siami wiza midzyatomowych tworzcych go skadników, tj. ziarna
i spoiwa. W badanych kompozytach udzia ziarna, spoiwa
i porów by stay i wynosi odpowiednio Vz = 50%, Vs = 20%
i Vp = 30%). Zatem na ostateczn warto moduu E wpyw
mia rodzaj spoiwa. Poza istotnym wpywem stanu upakowania jonów w stanie szklistym i w stanie krystalicznym,
w rozpatrywanym ukadzie dla ksztatowania wartoci modu
E istotnego znaczenia nabiera wielko si oddziaywania
midzyatomowego zwizanego z tlenkami znajdujcymi si
w streﬁe zcza. W streﬁe zcza cBN ze spoiwem amorﬁcznym, wystpuje zwikszona zawarto Na i K, dla których
energia wizania Na-O wynosi 247 kJ/mol i K-O 270 kJ/mol,
Dlatego ksztatki cierne z tym spoiwem maj niszy modu E,
wynoszcy 69 GPa, w porównaniu do ksztatek ciernych ze
spoiwem szklanokrystalicznym o wartoci moduu E równej
78,5 GPa, w których na granicy zcza cBN-spoiwo szklanokrystaliczne obserwuje si zwikszon zawarto Si o energii
wizania Si-O 792,5 kJ/mol. Poniewa ziarna cierne cBN
w takich ukadach s oddzielone mostkami spoiwa, modu
E zaley od uytych materiaów wicych.
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Rys. 7. Widma EDS badanych obszarów granicy cBN-spoiwo S.
Fig. 7. EDS spectra of the studied areas of the cBN-binder S interface.

Rys. 8. Widma EDS badanych obszarów granicy cBN-spoiwo K.
Fig. 8. EDS spectra of the studied areas of the cBN-binder K interface.
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Rys. 9. Rozk ad st enia K, Na, Al i Si w streﬁe z cza cBN- spoiwo S lub K.
Fig. 9. Distribution of the K, Na, Al and Si concentration in a joint zone of the cBN-binder S or K.

Rys. 10. Dyfraktogram rentgenowski spoiwa S: L – leucyt, S – sanidyn.
Fig. 10. X-ray diffraction pattern of the S binder: L – leucite, S – sanidine.

Rys. 11. Dyfraktogram rentgenowski spoiwa K: D – diopsyd, A –augit.
Fig. 11. X-ray diffraction pattern of the K binder: D – diopside, A – augite.
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Podsumowanie
Polimikrokrystaliczny azotek boru jest lepiej zwilany
niskotopliwym spoiwem amorﬁcznym ni spoiwem szklanokrystalicznym. Biorc pod uwag znaczn deformacj
spoiwa amorficznego w procesie obróbki termicznej
zwizan ze wzrostem objtoci i gwatowne przejcie do
punktu topnienia, ksztatki cierne z udziaem tego spoiwa
wymagaj bardzo precyzyjnej kontroli parametrów obróbki
termicznej. Spoiwo z projektowan faz krystaliczn, pomimo
e wymaga wyszych temperatur spiekania, charakteryzuje si lepszymi waciwociami technologicznymi i dziki
obecnoci tlenków typu MeO o duych siach wiza midzyatomowych, umoliwia uzyskanie ksztatek ciernych
o wysokim module E. Proces wzajemnego oddziaywania
boru i badanych tworzyw jest bardzo zoony i wymaga
bdzie dodatkowych analiz na podstawie wikszej iloci
bada eksperymentalnych.
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