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Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono zmiany strukturalne zachodzce w spiekach skadajcych si z osnowy w postaci wewntrzsieciowych wglików metali przejciowych oraz fazy modyﬁkujcej bdcej niskotopliwym wglikiem chromu Cr23C6. Badania prowadzono na
trzech ukadach materiaów: TiC0,85 – Cr23C6, NbC0,95 – Cr23C6 oraz WC – Cr23C6, gdzie modyﬁkator wprowadzany by w ilociach od 1,5 do
30 % obj.. Omówiono metodyk otrzymywania i preparatyk substratów kompozytów oraz spieków do bada mikrostrukturalnych. Zobrazowano wyniki ewolucji mikrostruktury materiaów w badanych ukadach. Do omówienia uzyskanych obrazów mikrostruktury spieków
wykorzystano wyniki bada rozkadu pierwiastków (EDS) oraz zmian fazowych (XRD) i strukturalnych (Rietveld) wykonanych na próbkach
z badanych ukadów.
Sowa kluczowe: mikrostruktura ﬁnalna, TiC, NbC, WC, Cr23C6, SHS

MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON TRANSITION METAL CARBIDES
The structural changes, which take place in sinters composed of a matrix based on transition metal carbides and the modifying phase
in a form of low-melting chromium carbide Cr23C6, are presented in the work. The investigations were run on three systems of materials:
TiC0,85–Cr23C6, NbC0,95–Cr23C6 and WC–Cr23C6. The modiﬁer content changed in a range of 1.5 – 30 vol.%. The method of synthesis and
preparation of the composite components and the sinters for purposes of microstructural examinations was discussed. The results of
microstructure evolution of the investigated materials were shown. The results of the determination of element distribution (EDS), phase
changes (XRD) and structural changes (Rietveld), made on the samples of investigated systems, were used in order to discuss the microstructure of sinters.
Keywords: Microstrukture – ﬁnal, TiC, NbC, WC, Cr23C6, SHS

Wprowadzenie
W obrbie wglików metali przejciowych z grup IV
– VI ukadu okresowego wystpuj znaczne zrónicowania
strukturalne, co daje moliwo wytworzenia kompozytów
z osonow ceramiczn (CMC). W grupach tych metale
speniajce regu Hägga [a]tworz z wglem interstycjalne
struktury wglikowe [1, b]. Fazy te posiadaj struktur regularn (B1) bd heksagonaln (Bh) [c]. Wyjtek stanowi chrom
nie speniajcy tej reguy, którego atomy s tak mae, e
struktura metalu nie jest w stanie pomieci wgla w lukach
oktaedrycznych, co prowadzi to do powstawania wglików
chromu o odrbnych typach struktur [d,e]. Takie zrónicowanie strukturalne wród wglików metali przejciowych
moe prowadzi do ograniczonej rozpuszczalnoci wglika
chromu w wgliku wewntrzsieciowym [f, g], a zatem sprzyja
powstawaniu tworzyw kompozytowych (Me,Cr)C r.s.– wglik
chromu [h]. Pociga to za sob równie znaczne zmiany mikrostrukturalne w obrbie tego typu tworzyw kompozytowych,
o których publikowane byy w literaturze naukowej bardzo
nieliczne informacje innych autorów [i].
W niniejszej pracy skupiono uwag na zmianach mikrostrukturalnych tworzyw z ukadu MeC1-x – Cr23C6, gdzie
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wglik MeC1-x stanowicy matryc, a wglik chromu faz
modyﬁkujc wprowadzon w ilociach objtociowych
1,5–30 %. Dla porównania badania prowadzono na trzech
grupach tworzyw o osnowie reprezentujcej trzy grupy
ukadu okresowego.

Metodyka badawcza
Pierwszy ze skadników tworzyw kompozytowych, wglik
tytanu, wytworzono metod samorozwijajcej si syntezy wysokotemperaturowej (SHS) technik wybuchu termicznego.
W przypadku wglika niobu, wglika wolframu oraz wglików
chromu zastosowano bezporedni syntez z pierwiastków
w podwyszonej temperaturze, co wynikao ze zbyt maego
efektu cieplnego odpowiednich reakcji niewystarczajcego
do przeprowadzenia syntezy SHS. W przypadku kadego
z proszków skadniki (Tab. 1) byy zestawiane w proporcji
zgodnej ze stechiometri faz TiC0,85, NbC0,95, Cr23C6 oraz
WC. W tabeli 1 podano równie temperatur syntezy oraz
czas wygrzewania.
Tak otrzymane zoa wstpnie rozdrobniono w modzierzu
Abbicha, poczym zmielono w mynie obrotowo-wibracyjnym
w rodowisku alkoholu izopropylowego. W przypadku wgli-
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Tabela 1. Charakterystyka substratów zastosowanych wglików oraz temperatura i czas wygrzewania.
Table 1. Characteristics of substrates of the applied carbides, and temperature and time of heat treatment.
Zamierzony
skad

Substraty syntezy

TiC0,85

Proszek metalicznego Ti -Goodfellow nr kat. TI006020 o uziarnieniu poniej
150 m i czystoci chemicznej 99+%
ywica fenolowo-formaldehydowa – Nowolak MR ﬁrmy Zakady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA S.A.

NbC0,95

Proszek metalicznego Nb – AMPERIT 160.3 ﬁrmy H.C.Starck nr kat.
01023706 o uziarnieniu poniej 45 m i czystoci chemicznej 99,9%
ywica fenolowo-formaldehydowa – Nowolak MR ﬁrmy Zakady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA S.A.

Cr23C6

Temperatura
[°C]

Czas wygrzewania
[min.]

1200

---(SHS)

1600

30

1450

60

1200

120

Proszek metalicznego Cr -Aldrich nr kat. 26,629-9 o uziarnieniu poniej 45 m
i czystoci chemicznej 99+%
ywica fenolowo-formaldehydowa – Nowolak MR ﬁrmy Zakady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA S.A.
Proszek wgla drzewnego - „Carb. Liq.” Hajnowskiego Przedsibiorstwa
Suchej Destylacji Drewna

WC

Proszek metalicznego W – Aldrich nr kat. 26,751-1 o uziarnieniu poniej
12 m i czystoci chemicznej 99,8%
ywica fenolowo-formaldehydowa - Nowolak MR ﬁrmy Zakady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA S.A.

Tabela 2. Charakterystyka proszków otrzymanych wglików.
Table 2. Characteristics of the obtained carbide powders.
Zaoony skad

XRD

Powierzchnia waciwa [m2/g]

dBET [ m]

WC

96,7%WC + 1,5% wag. W2C + 1,9% wag. W

17,6

0,02

NbC0,95

NbC

3,47

0,23

TiC0,85

TiC +12,8% wag TiO2

17

0,07

Cr23C6

Cr23C6 + 3% wag. Cr2O3

3,4

0,1

ka tytanu uyto mielników elaznych, których domia usunito
przy uyciu HCl, natomiast medium mielcym w przypadku
pozostaych wglików byy mielniki widiowe (WC+Co). Czas
mielenia poszczególnych wglików wynosi: TiC0,85 – 100 h,
NbC0,95 – 20 h, Cr23C6 – 20 h, WC – 20 h. Otrzymane proszki
poddano analizie fazowej wykonanej z pomoc dyfraktometrii
rentgenowskiej oraz analizie stopnia rozdrobnienia poprzez
pomiar wielkoci powierzchni waciwej metod adsorpcji
azotu BET. Wyniki zebrano w tabeli 2.
Proszki wglików tytanu TiC0,85, wglika niobu NbC0,95
oraz wglika wolframu WC zestawiono z proszkami wglika
chromu Cr23C6 w proporcjach prowadzcych do uzyskania kompozytów o zawartoci objtociowej tego wglika
wynoszcej: 1,5; 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 i 30%. Mieszaniny
homogenizowano w mynku obrotowym mielnikami widiowymi w alkoholu izopropylowym. Do alkoholu izopropylowego
dodano ywic fenolowo-formaldehydow jako lepiszcza potrzebnego do zgranulowania proszków. Lepiszcze dodawano
w iloci 1,2% wag., warto t ustalono dowiadczalnie. Granulowanie mieszanin proszków przeprowadzono za pomoc
sita o boku oczka 0,5 mm. Granulat prasowano w prasie
jednoosiowej pod cinieniem 100 MPa w celu otrzymania
próbek w ksztacie pastylek o rednicy 13,2 mm. Próbki
utwardzano w suszarce wygrzewajc je w temperaturze
160°C przez 120 min. i spiekano w piecu z oporowym elementem graﬁtowym w przepywie argonu stosujc szybko
przyrostu temperatury 30°C/min.. W przypadku kompozytów
z osnow wglika wolframu temperatura ko ca spiekania wy-

nosia 2165ºC, natomiast w przypadku pozostaych tworzyw
kompozytowych 1900ºC. Otrzymane spieki wypolerowano,
a nastpnie poddano trawieniu chemicznemu w zasadowym roztworze heksacyjanoelazianu(III) potasu (roztwór
„Murakami”). W skad tego roztworu wchodzio: 20 g KOH,
20 g K3[Fe(CN)6] i 100 ml H2O. Na wytrawionych powierzchniach dokonano obserwacji mikrostruktury kompozytów.
W przypadku tworzyw TiC0,85–Cr23C6 oraz NbC0,95–Cr23C6
badania wykonano przy uyciu mikroskopu optycznego przy
powikszeniu 1000 razy, natomiast w przypadku materiaów
WC–Cr23C6 przy uyciu skaningowej mikroskopii elektronowej przy powikszeniu 2000 i 5000 razy. Na rysunkach 1, 2
oraz 3 przedstawiono mikrostruktury materiaów z wprowadzonym dodatkiem wglika Cr23C6.
Analiz fazow spieków przeprowadzono metod rentgenograﬁczn. Dyfraktogramy rentgenowskie badanych
materiaów przedstawiono na rysunkach 4, 5 i 6.
Przeprowadzono równie ich analiz strukturaln. Uywajc metody Rietvelda wyznaczono wartoci parametru
sieciowego faz stanowicych osnow tworzyw. Wyniki zilustrowano na rysunkach 7, 8, 9 i 10.

Omówienie wyników
W wyniku swobodnego spiekania otrzymano dobrze
zagszczone spieki tworzyw TiC0,85–Cr23C6, NbC0,95–Cr23C6
i WC–Cr23C6. W ukadach, gdzie faz wyjciow dla osnowy
kompozytu byy wgliki metali przejciowych grup IV i V
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Rys. 1. Mikrostruktura tworzyw z ukadu wglik tytanu – wglik chromu: a) TiC0,85, b) TiC0,85 – 2,5 % obj. Cr23C6, c) TiC0,85 – 15 % obj. Cr23C6,
d) TiC0,85 – 30 % obj. Cr23C6.
Fig. 1. Microstructure of materials from the titanium carbide-chromium carbide system: a) TiC0.85, b) TiC0.85 – 2.5 % obj. Cr23C6, c) TiC0.85
– 15 % obj. Cr23C6, d) TiC0.85 – 30 % obj. Cr23C6.

Rys. 2. Mikrostruktura tworzyw z ukadu wglik niobu – wglik chromu: a) NbC0,95, b) NbC0,95 – 2,5 % obj. Cr23C6, c) NbC0,95 – 15 % obj.
Cr23C6, d) NbC0,95 – 30 % obj. Cr23C6.
Fig. 2. Microstructure of materials from the niobium carbide-chromium carbide system: a) NbC0.95, b) NbC0.95 – 2.5 % obj. Cr23C6, c) NbC0.95
– 15 % obj. Cr23C6, d) NbC0.95 – 30 % obj. Cr23C6.
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Rys. 3. Mikrostruktura tworzyw z ukadu wglik wolframu – wglik chromu: a) WC, b) WC – 2,5% obj. Cr23C6, c) WC – 10% obj. Cr23C6,
d) WC – 30% obj. Cr23C6.
Fig. 3. Microstructure of materials from the tungsten carbide-chromium carbide system: a) WC, b) WC – 2.5 % obj. Cr23C6, c) WC – 10 %
obj. Cr23C6, d) WC – 30 % obj. Cr23C6.

Rys. 4. Dyfraktogramy rentgenowskie tworzyw z ukadu TiC0,85–
Cr23C6 spiekanych w 1900ºC.
Fig. 4. X-ray diffraction patterns of materials in the TiC0.85–Cr23C6
system sintered at 1900ºC.

(TiC0,85, NbC0,95), do których wprowadzono wglik chromu
Cr23C6 w iloci do 5% obj. otrzymano mikrostruktur spieków
typow dla ukadów jednofazowych (Rys. 1b i 2b). Dyfraktogramy materiaów zawierajcych wglik chromu w iloci
mniejszej od 5% obj. ujawniaj obecno jednej tylko fazy,
brak jest reﬂeksów pochodzcych od wglika chromu. Zatem
nastpuje cakowite rozpuszczenie wglika chromu w wgliku
tytanu i wgliku niobu prowadzce do powstania roztworów
staych (TixCry)Cz oraz (NbxCry)Cz (Rys. 4 i 5). Potwierdza to

równie analiza zmian parametru sieciowego (Rys. 7 i 8).
Zmiana parametru sieciowego w kompozytach bazujcych
na wgliku tytanu i wgliku niobu przy maych zawartociach
wprowadzonego wglika chromu spenia regu Vegarda.
Przy wikszych zawartociach wglika chromu wprowadzonego do tworzywa pojawia si druga faza zidentyﬁkowana
jako wglik chromu Cr7C3 (Rys. 4 i 5). Jej ilo zwiksza si
wraz ze wzrostem udziau wglika chromu Cr23C6. Powstaa
podczas spiekania faza cieka bardzo dobrze zwila ziarna
roztworów staych (TixCry)Cz oraz (NbxCry)Cz oraz jest reaktywna, co prowadzi do sferoidyzacji ziaren osnowy (Rys.
1 i 2). W przypadku tworzyw z ukadu TiC0,85–Cr23C6 due
dodatki wglika chromu Cr23C6 prowadz do znacznego
ograniczenia rozrostu ziaren fazy stanowicej osnow,
natomiast obserwacje ukadu NbC0,95–Cr23C6 wskazuj, e
zwikszajcy si dodatek wglika chromu nie powoduje
ograniczenia rozrostu ziaren. Takie zmiany mikrostrukturalne,
fazowe oraz strukturalne wystpiy w tworzywach z osnow
wglików grup IV i V.
Cakowicie inne zmiany zachodz w ukadzie WC–Cr23C6.
Niezalenie od rodzaju i iloci wprowadzonego wglika
chromu do materiau nastpuje podczas spiekania cakowite
rozpuszczenie wglika chromu w osnowie WC. Analiza fazowa XRD wykazaa, e przy udziale wglika chromu Cr23C6
nie przekraczajcym 20 % obj. w otrzymanym materiale
obserwuje si trzy fazy: WC, (W,Cr)2C oraz graﬁt (Rys. 6).
Powyej tego granicznego udziau, badane tworzywo zawiera dwie fazy (W,Cr)2C oraz graﬁt. Przyczyny takich zmian
fazowych, widocznych równie na obrazach mikrostruktury
badanych tworzyw (Rys. 3), wyjania przeprowadzona
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Rys. 5. Dyfraktogramy rentgenowskie tworzyw z ukadu NbC0,95–
Cr23C6 spiekanych w 1900ºC.
Fig. 5. X-ray diffraction patterns of materials in the NbC0.95–Cr23C6
system sintered at 1900ºC.

Rys. 6. Dyfraktogramy rentgenowskie tworzyw z ukadu WC–Cr23C6
spiekanych w 2165ºC.
Fig. 6. X-ray diffraction patterns of materials in the WC–Cr23C6 system
sintered at 1900ºC.

Rys. 7. Parametr sieciowy wglika tytanu w funkcji udziau objtociowego wglika chromu.
Fig. 7. Cell parameter of titanium carbide as a function of chromium
carbide content.

Rys. 8. Parametr sieciowy wglika niobu w funkcji udziau objtociowego wglika chromu.
Fig. 8. Cell parameter of niobium carbide as a function of chromium
carbide content.

Rys. 9. Parametr sieciowy wglika wolframu WC w funkcji udziau
objtociowego wglika chromu.
Fig. 9. Cell parameter of tungsten carbide as a function of chromium
carbide content.

Rys. 10. Parametr sieciowy roztworu staego (W,Cr)2C w funkcji
udziau objtociowego wglika chromu.
Fig. 10. Cell parameter of (W,Cr)2C solid solution as a function of
chromium carbide content.
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analiza zmian parametru sieciowego fazy WC oraz (W,Cr)2C
(Rys. 9 i 10). Uzyskane wyniki zmian parametru sieciowego
w funkcji udziau wglika Cr23C6 wykazay, e w przypadku
fazy wglika wolframu spadek parametru sieciowego moe
by spowodowany rozpuszczaniem si chromu w strukturze
WC z utworzeniem roztworu staego (W,Cr)C lub (W,Cr)C1-x
(Rys. 9). W przypadku fazy (W,Cr)2C wgiel pochodzcy
z wglika wolframu i wglika chromu rozpuszczajc si
w strukturze tej fazy moe lokowa si w pryzmach trygonalnych, co objawia si wzrostem parametru sieciowego
(Rys. 10). Pocztkowy spadek parametru sieciowego fazy
(W,Cr)2C mona tumaczy przewag dyfuzji chromu do
struktury (W,Cr)2C, natomiast póniejszy wzrost parametru
sieciowego dyfuzj wgla. Przesycenie struktury roztworu
staego (W,Cr)2C objawia si wydzieleniami wolnego wgla
w tworzywie. Wydzielenie wolnego wgla jest widoczne na
obrazach mikrostruktur tworzyw z badanego ukadu (Rys.
3b-3d), gdzie udzia wgla wzrasta wraz ze steniem
wprowadzonego wglika chromu.
May dodatek wglika chromu Cr23C6 do materiau w iloci
do 7,5% obj. prowadzi do graniczenia rozrostu ziaren (Rys.
3b), natomiast po przekroczeniu tej granicznej wartoci
ziarna ulegaj znacznemu rozrostowi i pojawia si druga
faza (W,Cr)2C (Rys. 3c). Po przekroczeniu 20 % obj. wglika
Cr23C6 obserwuje si na obrazie mikrostruktury tworzyw dwie
fazy: (W,Cr)2C oraz graﬁt. Wysokie stenie wolnego wgla
w postaci graﬁtu generuje w kompozycie liczne spkania
(Rys. 3d).
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Wnioski
Wprowadzenie wglika chromu do osnowy wglika tytanu
lub wglika niobu objawia si powstaniem w temperaturach
powyej 1800ºC fazy ciekej reaktywnej i dobrze zwilajcej
ziarna osnowy. W wyniku rozpuszczania naroy i krawdzi
faza cieka wywouje owalizacj ziaren oraz intensyﬁkuje
zagszczanie materiau. W przypadku tworzyw z osnow
wglika tytanu i wglika wolframu moliwe jest ograniczenie rozrostu ziaren poprzez wprowadzenie modyﬁkatora
w postaci wglika chromu Cr23C6. Mikrostruktura tworzyw
z osnow wglików z grupy IV i V (TiC0,85, NbC0,95), przy
maym dodatku wglika chromu, jest typowa dla tworzyw
jednofazowych i zoona tylko z roztworu staego wglika
chromu w wgliku osnowy. Przy wyszych udziaach wglika
Cr23C6 na obrazach mikrostruktur pojawia si druga faza
zidentyﬁkowana jako Cr7C3. W przypadku wglika wolframu
dodatek wglika chromu w iloci do 7,5 % obj. prowadzi do
ograniczenia rozrostu ziaren, natomiast po przekroczeniu
tej granicznej wartoci, przeciwnie, do znacznego rozrostu
ziaren i dodatkowo do pojawienia si duych iloci roztworu
staego (W,Cr)2C oraz graﬁtu. W tej grupie materiaów mikrostruktura zoona jest z ziaren (W,Cr)C, (W,Cr)2C oraz
wolnego wgla. Due stenia graﬁtu odpowiedzialne s
za powstawanie spka w materiale.
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