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Streszczenie
W czci I pracy [1] przedstawiono wyniki bada powicone spiekaniu TiC1-x; NbC, TaC, WC i CryCz, nalecych do grupy wglików metalopodobnych, które konsolidowano bez stosowania dodatków metalicznych. Na podstawie tych bada stwierdzono, e istnieje
moliwo wytworzenia gstych, jednofazowych spieków przy uycie czystych proszków wglikowych. Jedynym dodatkiem, który naley
wprowadzi do proszków, jest dodatek wgla w iloci niezbdnej do przeprowadzenia redukcji pasywacyjnych warstw tlenkowych wystpujcych na czstkach wglików.
W prezentowanym etapie bada przeprowadzono pomiary podstawowych waciwoci mechanicznych i chemicznych. Na próbkach
wytworzonych w drodze spiekania bezcinieniowego i spiekania pod cinieniem wykonano pomiary wytrzymaoci na zginanie, twardoci
metod Vickersa i Knoopa, odpornoci na kruche pkanie i odpornoci na utlenianie. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, e wgliki tytanu i wgliki wolframu s wglikami o wyróniajcych si waciwociach mechanicznych i chemicznych.
Sowa kluczowe: mikrostruktura – ﬁnalna, waciwoci mechaniczne, waciwoci chemiczne, wliki

METAL-LIKE CARBIDES. PART II. INVESTIGATIONS ON MECHANICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Metals belonging to Groups 4 to 6 of the periodic table of the elements form with carbon compounds called metal-like carbides. The
results of investigations on sintering of the TiC1-x, NbC, TaC, WC, CryCz powders show that it is possible to produce dense sintered carbides
at temperatures close to 2000°C by using only carbon powder as an additive [1]. Its role consists in reduction of oxide impurities.
The presented paper summarizes the results of studies on mechanical and chemical properties of the WC, TiC1-x, NbC, TaC and CryCz
bodies consolidated with the carbon additive. The dense materials were characterized mechanically with respect to their hardness, bending strength and fracture toughness. A special care was taken to a description of effects of the microstructure and the way of cracking on
fracture toughness expressed by the critical stress intensity factor (KIc). It was stated that both the cracking manner and fracture toughness
depend on a type of the carbide microstructure.
Keywords: Microstructure – ﬁnal, Mechanical properties, Chemical properties, Carbides

Wprowadzenie
Do wglików metalopodobnych, nazywanych równie
interstycjalnymi lub wewntrzsieciowymi, mona zaliczy
nastpujce wgliki: TiC1-x, NbC, TaC, WC, CryCz. Zwizki
te s tworzone przez bezporednie poczenie wgla i metali grup 4-6 ukadu okresowego pierwiastków. Wikszo
wglików metalopodobnych zachowuje struktur macierzystego metalu, w której wgiel usytuowany jest wewntrz luk
okaedrycznych. W wglikach utworzonych przez metale
4 i 5 grupy ukadu okresowego, takich jak TiC, NbC, TaC,
moliwe jest niecakowite wypenienie luk oktaedrycznych
i dlatego wgliki te posiadaj szeroki zakres homogenicznoci np. w przypadku wglika tytanu TiC1-x wspóczynnik x
moe wynosi od 0 do 0,5 [2-5]. Poczenie trzech rodzajów
wiza, kowalencyjnego, jonowego i metalicznego, w strukturze wglików metalopodobnych sprawia, e wytworzone
z nich tworzywa cz cechy materiaów ceramicznych
i metalicznych wykazujc zarówno wysok twardo, jak
i dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. Wytrzymao
mechaniczna tworzyw wglikowych jest cile zwizana ze

stopniem zagszczenia spieku, rozmiarem ziaren w spieku
i jego jednorodnoci. Wartoci wytrzymaoci dla tworzyw
wglikowych zagszczonych powyej 96% w drodze
spiekania swobodnego w wikszoci przypadków zawieraj
si w granicach od 0,2 do 0,5 GPa, a dla spiekanych pod
cinieniem wynosz 0,3-0,8 GPa [6]. W grupie wglików
metalopodobnych najwysze twardoci wykazuj wgliki
4 grupy ukadu okresowego. Twardo Vickersa wglika
tytanu moe dochodzi do 30 GPa. Wgliki metalopodobne
grupy 5 i 6 ukadu okresowego pierwiastków odznaczaj
si niszymi twardociami wynoszcymi okoo 20 GPa [7].
Odporno na kruche pkanie wyraona przez warto
wspóczynnika krytycznej intensywnoci napre, KIc,
w przypadku jednofazowych tworzyw wglikowych jest niska
i wynosi od 2 do 4,5 MPa·m0,5 [8]. Najwysz odporno na
kruche pkanie wykazuj materiay wglikowe spiekane
z dodatkami metalicznymi nalece do grupy cermetali
np.: WC-Co, w przypadku których osigane s wartoci KIc
dochodzce do 20 MPa·m0,5 [9]. Obecno w strukturach
wglików metalopodobnych wizania metalicznego wpywa
korzystnie na wysok przewodno ciepln tej grupy materia-
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mechanicznych i chemicznych. Badania objy nastpujce
wgliki metalopodobne: TiC1-x, NbC, TaC, WC, CryCz. Do
kadego z proszków wglikowych, których charakterystyk przedstawiono w pracy [1], wprowadzono odpowiedni
dodatek wgla. Do proszków wglika tytanu wprowadzono
zrónicowany dodatek wgla, natomiast w przypadku proszku wglika wolframu oprócz wgla wprowadzono równie
dodatek metalicznego wolframu [1]. Proces homogenizacji
proszków wglikowych z odpowiednimi dodatkami wgla
prowadzono na mokro w mynku obrotowo-wibracyjnym
przez 1h. Nastpnie z zawiesin usuwano alkohol drog odparowania, a uzyskane mieszaniny przecierano przez sita
perlonowe. Z wytworzonych granulatów formowano technik
prasowania jednoosiowego cylindryczne próbki o rednicy 20
mm i wysokoci 4-6 mm. Próbki spiekano bezcinieniowo w
przepywie argonu w dylatometrze wysokotemperaturowym
w charakterystycznej dla kadego wglika temperaturze
spiekania, Ts, stosujc sta szybko grzania wynoszc
15°/min. [1]. Odpowiednie nawaki granulatów spiekano
równie pod cinieniem 25 MPa w wyznaczonych charakterystycznych temperaturach spiekania stosujc przepyw
argonu. Na wytworzonych próbkach, zarówno drog spiekania bezcinieniowego, jak i spiekania pod cinieniem,
wykonano pomiary gstoci, dokonano obserwacji mikrostruktury z uyciem skaningowej mikroskopii elektronowej
i przeprowadzono pomiary waciwoci mechanicznych. Te
ostatnie objy pomiar twardoci metod Vickersa i Knoopa
przy obcieniu 9,81 N, wytrzymaoci na zginanie metod
trójpunktowego zginania belek podpartych w odlegoci 25
mm i obcianych z szybkoci 1 mm/min oraz odpornoci na
kruche pkanie metod wgbnikow penetratorem Vickersa przy obcieniu 9,81 N i trójpunktowego zginania belek
z karbem o gbokoci 5·10-4 m, podpartych w odlegoci 25

ów. Najwiksze wartoci wspóczynnika przewodzenia ciepa
wykazuje wglik wolframu ( = 50-70 W/(m·K)). W przypadku
pozostaych wglików wartoci wspóczynnika zawieraj si
w granicach 5-40 W/(m·K) [6,10]. Natomiast dziki istnieniu
wolnych elektronów, wgliki metalopodobne s dobrymi
przewodnikami prdu elektrycznego. Wgliki metalopodobne
wykazuj metaliczny charakter przewodnictwa [5].
W przypadku wglików metalopodobnych badania nad
spiekaniem jednofazowych tworzyw nie s praktycznie
prowadzone [3,11,12]. Podstawowymi przyczynami tego
stanu rzeczy s przekonanie o trudnej spiekalnoci tego
typu zwizków wicej si bezporednio z ich wysokimi
temperaturami topnienia wynoszcymi nawet 4000°C, jak
w przypadku wglików niobu i tantalu, oraz opanowanie
technologii produkcji wglików spiekanych takich jak: WCCo, WC-Ni, WC-Mo [2-4,13].
Na podstawie przeprowadzonych ju bada mona
stwierdzi, e odpowiednio przygotowane proszki wglików
metalopodobnych s podatne na spiekanie [1]. W prezentowanej pracy zawarta jest kontynuacja tych bada, w której
na wybranych gstych spiekach wglikowych, i w relacji do
mikrostruktury, przeprowadzono badania podstawowych
waciwoci mechanicznych, tzn. twardoci, wytrzymaoci
na zginanie i odpornoci na kruche pkanie oraz odpornoci
na utlenianie.

Preparatyka i metody badawcze
Poniewa w pierwszej czci bada zaprezentowanych
w pracy [1] stwierdzono, e wikszo proszków wglikowych analizowanych pod wzgldem podatnoci na spiekanie
charakteryzowaa si dobr spiekalnoci uzasadnione
byo wytworzenie próbek sucych do bada waciwoci

a)
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c)

d)
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f)

Rys. 1. Obrazy SEM wybranych wglików otrzymanych z proszku o wskazanym skadzie chemicznych na drodze spiekania pod cinieniem:
a) TiC0,6 + 2,5%C, b) TiC0,8 +1,5%C, c) TiC1,0 + 3%C, d) NbC I + 1%C, e) WC I + 2%C, f) WC II + 1,0%C + 4%W.
Fig. 1. SEM images of the selected carbides originated from the powder of indicated chemical composition manufactured by hot-pressing:
a) TiC0.6 + 2.5%C, b) TiC0.8 +1.5%C, c) TiC1.0 + 3%C, d) NbC I + 1%C, e) WC I + 2%C, f) WC II + 1.0%C + 4%W.
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Rys. 2. Obrazy SEM wybranych wglików otrzymanych z proszku o wskazanym skadzie chemicznym na drodze spiekania bezcinieniowego: a) TiC0,6 + 2,5%C, b) TiC0,8 + 1,5%C, c) TiC1,0 + 3%C, d) TaC + 1,5%C, e) WC I + 2%C, f) Cr3C2 + 1,5%C.
Fig. 2. SEM images of the selected carbides originated from the powder of indicated chemical composition manufactured by pressureless
sintering: a) TiC0.6 + 2.5%C, b) TiC0.8 + 1.5%C, c) TiC1.0 + 3%C, d) TaC + 1,5%C, e) WC I + 2%C, f) Cr3C2 + 1.5%C.

mm i obcianych z szybkoci 1 mm/min. Analiza termiczna
pozwolia na oznaczenie odpornoci na utlenianie badanych
tworzyw wglikowych.

Tabela 1. Twardoci Vickersa i Knoopa zmierzona dla badanych
wglików metalopodobnych pod obcieniem 9,81N.
Table 1. Vickers and Knoop hardness of the studied metal-like
carbides measured under a load of 9.81N.

Wyniki bada i dyskusja
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono obrazy mikrostruktur
materiaów spiekanych pod cinieniem (Rys. 1) i spiekanych
swobodnie (Rys. 2). W celu uwidocznienia granic midzyziarnowych obie grupy spieków poddano trawieniu chemicznemu
w stopionych solach alkalicznych (75% KOH+25%KNO3)
w temperaturze 480°C. Wyniki pomiarów waciwoci
mechanicznych badanych materiaów z wglików metalopodobnych otrzymanych drog spiekania swobodnego
i cinieniowego w odniesieniu do twardoci Vickersa, HV,
i Knoopa, HK, przedstawiono w tabeli 1, natomiast w tabeli
2 uwidoczniono wyniki pomiarów wytrzymaoci na zginanie
tworzyw wglikowych spiekanych pod cinieniem. Tabela
3 zawiera wyniki pomiarów odpornoci na kruche pkanie
otrzymanych metod wgbnikow w przypadku tworzyw
spiekanych swobodnie oraz tworzyw spiekanych pod cinieniem charakteryzowanych zarówno metod wgbnikow, jak
i metod trójpunktowego zginania belek z karbem. Rysunek
3 przedstawia wyniki bada nad odpornoci na utlenianie
prasowanych na gorco, wybranych wglików nalecych
do 4, 5 i 6 grupy ukadu okresowego pierwiastków.
Na podstawie pomiarów gstoci próbek spiekanych
zarówno bezcinieniowo, jak równie z zastosowaniem
cinienia skonstatowano, e wytworzone obiema technikami materiay tylko w nielicznych przypadkach nie osigny
wysokiego stopnia zagszczenia. W wikszoci uzyskano
spieki o gstociach równych lub zblionych do gstoci

Wglik

TiC0,6+2,5%C

Spiekanie pod
cinieniem

Spiekanie
bezcinieniowe

HV
[GPa]

HK
[GPa]

HV
[GPa]

HK
[GPa]

10±0,5

10±0,4

16±0,4

15,5±0,5

TiC0,6+4,5%C

11±1,6

10±1,8

17±0,5

17±0,8

TiC0,8+1,5%C

18±0,8

16±0,9

17,5±0,8

15±0,8

TiC0,8+2,5%C

15,5±2,0

14±0,2

17,5±0,7

15±0,3

TiC1,0+1,5%C

15±0,9

14±0,6

15±0,4

13±0,7

TiC1,0+3%C

-

-

17±1,2

15±0,7

NbC I

14±0,5

13,5±0,4

13±0,4

13±0,4

TaC

-

-

16,5±0,9

15±0,7

Cr3C2

13±0,4

12,5±0,3

14±0,3

13±0,2

Cr23C6

12±0,8

11±0,4

-

-

WC I

12±0,8

12±0,4

-

-

WC II

13±0,5

13±0,4

16±0,8

14±0,7

próbek wytworzonych podczas bada nad spiekalnoci
proszków wglikowych [1].
Do materiaów o niskim stopniu zagszczenia zalicza
si wglik chromu Cr23C6. W przypadku tego materiau istniaa trudno z waciwym doborem temperatury spiekania
z powodu omówionego pracy [1], dlatego gsto wzgldna
tego materiau nie osigna 90% nawet wówczas, gdy
spiekano go pod cinieniem. Na drodze spiekania bezcinieniowego nie udao si równie wytworzy gstego tworzywa
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Tabela 2. Wyniki pomiarów wytrzymaoci na zginanie badanych
wglików.
Table 2. Results of the bending strength test for the studied carbides.
Wglik

Wytrzymao na zginanie [MPa]

TiC0,6+2,5%C

417±41,6

TiC0,6+4,5%C

346±36,2

TiC0,8+1,5%C

690±70,6

TiC0,8+2,5%C

733±55,6

TiC1,0+1,5%C

585±35,6

Cr3C2

501±53,4

Cr23C6

337±78,8

WC II

321±48,4

z wglika wolframu WC I, a jedynie materia o gstoci
wzgldnej wynoszcej 88%. Podobnie w przypadku wglika
tytanu TiC1,0 z 3% dodatkiem wgla nie uzyskano penego
zagszczenia, nawet podczas spiekania pod cinieniem,
ale gsto wzgldn 98%. Take i w tych przypadkach
przyczyn naley szuka w nieoptymalnie poprowadzonym
procesie spiekania.
Rónice w stopniu zagszczenia pomidzy materiaami,
wytworzonymi na drodze spiekania bezcinieniowego i spiekania pod cinieniem, mona dopiero zaobserwowa analizujc ich mikrostruktur. Obraz mikrostruktury charakterystyczny dla gstych tworzyw, zoony z gsto upakowanych ziaren
o prostych granicach (Rys. 2), mona zauway w grupie
spieków wglika tytanu otrzymanych w wyniku spiekania
bezcinieniowego. Na obrazach mikrostruktury spieków TiC,
otrzymanych w wyniku spiekania pod cinieniem, widoczna
jest duo wiksza porowato (Rys. 1). Natomiast korzystny
wpyw cinienia na gsto uzyskanych tworzyw zauwaalny jest w przypadku spieku wglika wolframu WC I, na co
wskazuje porównanie odpowiednich obrazów mikrostruktur
pokazanych na rysunkach 1 i 2. Nieznaczne rónice w stopniu spieczenia istniejce w przypadku pozostaych badanych
wglików s bardzo trudne do zaobserwowania na obrazach
ich mikrostruktur. Analizujc obrazy mikrostruktur mona
równie zaobserwowa rónice w ich wygldzie w przypadku
spieków WC I (o skadzie wyjciowego proszku 80%WC,
16%W2C, 4%W) i WC II (o skadzie wyjciowego proszku
100% WC). W wgliku WC I o zoonym skadzie fazowym
ziarna s drobne i izometryczne, podczas gdy w spieku
czystego WC II ziarna s due i wyduone w jednym kierunku. Z kolei okrge pory, widoczne w obrbie ziaren na
zdjciach mikrostruktur spieków TiC otrzymanych na drodze
spiekania swobodnego i na zdjciu mikrostruktury spieku
NbC I (zgodnie z oznaczeniem w pracy [1]) otrzymanego na
drodze spiekania pod cinieniem, wskazuj na intensywny
przebieg zagszczania tych materiaów, a w szczególnoci
intensywny rozrost ziaren. Zatem, peny obraz wytworzonych materiaów daj pomiary gstoci w poczeniu z ich
obrazem mikrostrukturalnym. Zgodnie z tym kryterium klasyﬁkowano materiay do dalszych bada.
Twardo zmierzona zarówno metod Vickersa, jak
i metod Knoopa bya nieznacznie wysza w grupie tworzyw
spiekanych bezcinieniowo (Tab. 1). Sporód tworzyw otrzymanych obiema technikami, spieki wglika tytanu o rónym
odstpstwie od stechiometrii byy tworzywami o najwyszej
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Tabela 3. Wyniki pomiarów odpornoci na kruche pkanie próbek
wglików metalopodobnych wytworzonych technikami spiekania
bezcinieniowego i spiekania pod cinieniem.
Table 3. Results of the KIc measurements for the hot-pressed and
pressureless sintered metal-like carbides.

KIc 1)
[MPa·m0,5]

KIc 2)
nacisk 10N
[MPa·m0,5]

Spiekanie
bezcinieniowe
KIc 2)
nacisk 10N
[MPa·m0,5]

TiC0,6+2,5%C

3,18±0,18

3,64±0,30

3,13±0,05

TiC0,6+4,5%C

5,46±0,46

3,48±0,35

3,92±0,60

TiC0,8+1,5%C

4,40±0,06

4,17±0,34

4,20±0,20

TiC0,8+2,5%C

2,78±0,27

3,82±0,29

2,96±0,40

TiC1,0+1,5%C

4,31±0,42

3,99±0,35

3,94±0,17

TiC1,0+3%C

-

-

4,28±0,46

NbC I

-

2,89±0,29

4,75±0,22

TaC

-

-

3,95±0,40

Cr3C2

2,84±0,23

3,04±0,57

3,16±0,15

Cr23C6

2,02±0,30

3,00±0,58

-

WC I

-

7,45±0,56-

-

WC II

6,79±0,70

5,73±0,28

5,92±0,88

Spiekanie pod cinieniem
Wglik

1)
metoda trójpunktowego zginania belek z karbem (Evans
method)
2)
metoda wgbnikowa (intendation method)

twardoci Vickersa i Knoopa wynoszcej do 18 GPa. Pozostae badane spieki wglikowe odznaczay si zblionymi
wartociami twardoci Vickersa i twardoci Knoopa.
Do bada wytrzymaoci na zginanie wykonano próbki
tworzyw wglikowych drog spiekania pod cinieniem. Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 2. Najwysze wartoci
wytrzymaoci, wynoszce 0,7 GPa, wykazay spieki wglika
tytanu TiC0,8 i TiC1,0. Zaobserwowano korelacj pomidzy
wartoci wytrzymaoci a stopniem zagszczenia i mikrostruktur uzyskanych tworzyw. Due, bardzo wyduone
ziarna w spieku wglika wolframu WC II skutkoway nisk
wartoci wytrzymaoci na zginanie (0,3 GPa).
Odporno na kruche pkanie, wyraona poprzez warto wspóczynnika krytycznej intensywnoci napre, KIc,
charakteryzuje si znacznym rozrzutem wyników zarówno
w grupie tworzyw spiekanych swobodnie, jak i spiekanych
pod cinieniem (Tab. 3.). Niemniej jednak, w obu grupach badanych materiaów tworzywami o najwyszych wartociach
odpornoci na kruche pkanie (6-7 MPa·m0,5) byy oba wgliki
wolframu. Rónice w otrzymanych wartociach odpornoci
na kruche pkanie mona czciowo wytumaczy analizujc
przebieg drogi pkania w badanych tworzywach wglikowych
(Rys. 4). W spiekach o najwyszych wartociach odpornoci
na kruche pkanie zauwaono, e celowo zainicjowane
pknicie biegnie gównie po granicach midzyziarnowych.
Wyduenie drogi pkania i jej wikanie wpywa korzystnie na
warto efektywnej energii pkania, która ma bezporednie
przeoenie na podwyszan warto odpornoci na kruche
pkanie. W spiekach o wartociach KIc zawierajcych si
w granicach 3,5-4,5 MPa·m0,5 zaobserwowano pkanie
o charakterze zarówno wewntrzziarnowym, jak i midzyziarnowym. Natomiast w materiaach o najniszych wartociach
odpornoci na kruche pkanie (3 MPa·m0,5) pknicie biego
gównie poprzez ziarna.
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Rys. 3. Analiza termiczna (krzywe TG, DTG i DTA) wybranych spieków wglikowych przeprowadzona w atmosferze powietrza: a) TiC0,8
+ 1,5%C, b) Cr3C2, c) NbC I, d) WC II.

Fig. 3. Thermal analysis (TG, DTG, DTA curves) of the selected carbide sinters performed in the air atmosphere: a) TiC0.8
+ 1.5%C, b) Cr3C2, c) NbC I, d) WC II.
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Fig. 3. Thermal analysis (TG, DTG, DTA curves) of the selected carbide sinters performed in the air atmosphere: a) TiC0.8 + 1.5%C, b)
Cr3C2, c) NbC I, d) WC II.

a)

b)

c)

Rys. 4. Obraz SEM drogi pkania w wybranych spiekach wglików metalopodobnych otrzymanych z proszków: a) WC I + 2,0%C, b) TiC0,8
+ 1,5%C, c) NbC I + 1,0%C.
Fig. 4. SEM images of the crack path propagating through the selected metal-like carbides originated from the powders: a) WC I + 2.0%C,
b) TiC0.8 + 1.5%C, c) NbC I + 1.0%C.
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Badania odpornoci na utlenianie prowadzono poprzez
obserwacj krzywych strat masy (TG) zarejestrowanych
podczas analizy termicznej spieczonych próbek (Rys. 3).
Wyniki tych bada wskazuj, e wgliki tytanu i wglik chromu Cr3C2 s wglikami wykazujcymi utlenianie pasywne
do 1000°C. Natomiast w przypadku wglika wolframu WC
II i wglika niobu NbC I ju od temperatury 500-600°C rozpoczyna si ich aktywne utlenianie. Dla tych wglików straty
masy wskazujce na degradacyjne dziaanie tlenu wynosz
odpowiednio: WC I – 3,23% (650-950°C) i NbC I – 7,93%
(500-1000°C). Straty masy dla odpornych na dziaanie tlenu wglików tytanu i chromu wyniosy okoo 0,2% w caym
badanym zakresie temperatur. Zanotowano równie wpyw
niestechiometrii wglika na odporno na utlenianie, czego
przykadem s spieki TiC. Analizujc krzywe TG mona
stwierdzi, e im wiksze wysycenie wglem sieci krystalograﬁcznej, tym mniejsze s straty masy, i dlatego wiksza
odporno na utlenianie.

Wnioski
1. Wartoci podstawowych waciwoci badanych tworzyw
wglikowych s zblione do podawanych w literaturze.
2. Wgliki tytanu i wgliki wolframu wyróniaj si z grona badanych wglików pod wzgldem analizowanych
waciwoci, te pierwsze w odniesieniu do twardoci,
wytrzymaoci na zginanie i odpornoci na utlenianie, za
te ostatnie ze wzgldu na wysok odporno na kruche
pkanie.
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