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Streszczenie
W pracy przedstawiono zagadnienia zwizane z otrzymywaniem kompozytu diamentowo-wglikowego (Ti3SiC2) z gradientem rozmieszczenia faz. Gradientowa mikrostruktura tego materiau zostaa uksztatowana metod zagszczania odrodkowego w ultrawirówce.
Otrzymano materiay o zrónicowanym rozmieszczeniu faz dziki zastosowaniu proszków o zrónicowanej wielkoci czstek i odpowiedniemu doborowi frakcji ziarnowych. Przeprowadzono symulacj rozmieszczenia fazy diamentu na przekroju próbek oraz pomiary twardoci
w funkcji odlegoci od powierzchni próbek. Ciga zmiana rozmieszczenia faz w badanych materiaach sprzyja ograniczeniu zjawiska
delaminacji wystpujcego w komercyjnych dwuwarstwowych spiekach polikrystalicznego diamentu (PCD).
Sowa kluczowe: FGM, diament, zagszczanie wirówkowe, mikrostruktura, twardo

GRADIENT MICROSTRUCTURE OF PCD COMPOSITES ASSIGNED FOR CUTTING TOOLS
In this paper, a manufacturing method of the graded Ti3SiC2-diamond composite is presented. The material contained a gradients of
phase concentration distribution, formed by a centrifugal densiﬁcation process. The FGM material was obtained due to a difference in sedimentation velocity of the particles which differ in size. Hardness measurements were carried out from a top to bottom surface of the sample.
Phase distribution was modelled and compared with the results of hardness measurement. The materials with the continuous change of
phases distribution allowed to the delamination, which appeared frequently in commercial two-layer PCD composites, to be reduced.
Keywords: FGM, Diamond, Centrifugal compaction, Microstructure, Hardness

Wstp
Warstwowe materiay kompozytowe zoone z warstw
polikrystalicznego spieku diamentowego (PCD) i wglika
spiekanego WC-Co najczciej otrzymywane s drog spiekania wczeniej uwarstwionych proszków skadowych przy
wykorzystaniu urzdze do spiekania wysokocinieniowego
(High Temperature–High Pressure lub HP–HT equipment)
[1]. Rol fazy wicej krysztay diamentu peni kobalt dyfundujcy z warstwy wglikowej. Rónice wspóczynników
rozszerzalnoci cieplnej pomidzy warstw diamentow
a wglikow prowadz do powstawania napre szcztkowych podczas chodzenia kompozytów z temperatury spiekania. Relaksacja tych napre powoduje rozwarstwienie
kompozytów powodujce powstawanie pkni i wykrusze
w warstwie diamentowej, co ma miejsce zarówno w czasie
chodzenia wieo spieczonych materiaów, w trakcie ich obróbki mechanicznej, jak i podczas pracy gotowych ostrzy.
Naprenia wystpujce w warstwowych kompozytach
PCD/WC-Co prowadzce do powstawania wad materiaowych s przyczyn strat ﬁnansowych zarówno producentów,
jak i uytkowników narzdzi diamentowych [2] i jako takie
s niepodane. Ale stosowanie warstwy wglikowej jest
konieczne, gdy umoliwia poczenie na drodze lutowania
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pytki skrawajcej z polikrystalicznego diamentu z oprawk
narzdzia. Sam proces lutowania materiaów PCD jest
kosztowny, wymaga bowiem zastosowania bardzo kosztownych laserowych urzdze próniowych i specjalnych
spoiw lutujcych na bazie srebra zawierajcych ind i tytan,
które gwarantuj prawidowe, trwae i wytrzymae poczenie
diamentu z korpusem narzdzia [3,4].
W ostatnich latach w Instytucie Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania w Krakowie wspólnie z Katedr
Ceramiki Specjalnej AGH opracowano now faz wic
dla proszków diamentowych w postaci wglika tytanowokrzemowego Ti3SiC2, która posiada cechy tworzyw ceramicznych, ale jednoczenie, podobnie jak metale, jest materiaem
plastycznym [5]. Kompozyt diamentowy z ceramiczn faz
wic w postaci Ti3SiC2 charakteryzuje si podwyszon
odpornoci temperaturow w stosunku do PCD z kobaltem
i lepszymi waciwociami wytrzymaociowymi. Wglik
tytanowo-krzemowy po raz pierwszy zosta otrzymany
przez Jeitschko i Nowotnego w 1967 roku na drodze reakcji
chemicznej pomidzy TiH2, Si oraz graﬁtem w temperaturze
2273 K [6]. Ti3SiC2 jest zwizkiem chemicznym znakomicie
zwilalnym przez mied , która jest gównym skadnikiem
stopów lutujcych, co rozwizuje problem taniego poczenia diamentu z korpusem narzdzia [7]. Przedmiotem
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prezentowanych bada jest kompozyt diament-Ti3SiC2 zoony z diamentowej, odpornej na zuycie cierne warstwy
wierzchniej oraz bardziej plastycznego, kompensujcego
obcienia dynamiczne rdzenia. Pynna zmiana udziau faz
wraz z odlegoci jest typowa dla materiaów o strukturze
gradientowej (Functionally Gradient Materials, FGM). Idea
materiaów gradientowych nie jest nowa. Wielu badaczy
odkryo, e wanie gradient udziau faz, lub inaczej ich stopniowane rozmieszczenie, odpowiada za czsto niezwyke
waciwoci materiaów istniejcych w przyrodzie. Bambus,
jczmie, kukurydza s rolinami, w których struktura odygi
zmienia si w sposób gradientowy. Taka struktura zapewnia
tym rolinom niezwyk gitko i wytrzymao odygi [8].
Ogólna koncepcja diamentowego materiau z gradientem
stenia faz polega na otrzymaniu materiau, w którym
udziay fazy diamentu i Ti3SiC2 zmieniaj si pynnie wraz
z odlegoci, przy czy gdy udzia jednej fazy ronie, drugiej
maleje, natomiast Ti3SiC2 peni podwójn rol, tj. materiau
fazy wicej i materiau podoowego, eliminujcego problem rozwarstwie i zapewniajcego poczenie ze stal lub
wglikiem spiekanym korpusu narzdzia.
Po raz pierwszy koncepcja funkcjonalnego materiau
gradientowego zostaa wdroona przez Japosk ﬁrm
Sumitomo Electric Industries Ltd. w 1996 roku. Wówczas
koncepcja FGM zostaa wykorzystana do produkcji cermetalowych materiaów skrawajcych. Ceramiczna warstwa
wierzchnia o duej twardoci zapewniaa odporno na
zuycie cierne, natomiast plastyczna i cigliwa metalowa
osnowa gwarantowaa du wytrzymao i odporno na
wykruszenia. Badacze z Sumitomo Electric Industries Ltd.
otrzymali gradientowy cermetal metod in-situ w czasie
spiekania wyprasek otrzymanych z proszkowej mieszanki
TiCN (45 % mas.), WC (40 % mas.), Co (10 % mas.), Ni
(5 % mas.) [9].
Materiay gradientowe produkowane s z zastosowaniem
rónych metod. Procesy wytwarzania materiaów gradientowych mona podzieli, w zalenoci od stanu fazowego
ukadu podczas syntezy materiaów, na procesy zachodzce
w fazie gazowej, ciekej lub staej [7]. Metody wytwarzania
w fazie gazowej pozwalaj otrzyma bardzo cienkie powoki
gradientowe. W przypadku procesów zachodzcych w fazie
ciekej zachowanie gradientu rozkadu faz jest najtrudniejsze,
poniewa na skutek zjawiska dyfuzji ukad dy intensywnie
do homogenizacji. Do wytwarzania masywnych materiaów
gradientowych najszerzej stosuje si procesy zachodzce
w fazie staej.
W Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
do otrzymywania materiaów gradientowych, oprócz klasycznej techniki zasypywania poszczególnych warstw proszków

o zrónicowanym skadzie, stosowana jest równie metoda
zagszczania w polu siy odrodkowej wirówki szybkoobrotowej nazywana procesem HCP (High Speed Centrifugal
Compaction Process). Proces ten zastosowaa midzy innymi ﬁrma Suzuki do zagszczania pod dziaaniem siy odrodkowej mieszaniny proszków WC i tlenku glinu. W przypadku
wirowania zawiesiny WC i tlenku glinu powstawaa struktura
gradientowa, co w tym przypadku byo niekorzystnym zjawiskiem, poniewa nie uzyskiwano jednorodnego materiau,
a otrzymanie FGM nie byo celem prowadzonych bada [10].
Gradient okrelonej funkcjonalnej cechy materiaowej realizowany jest przede wszystkim poprzez zmiany parametrów
takich jak: skad chemiczny, gsto, wielko ziaren oraz
mikrostruktura w funkcji pooenia.
Sposób sterowania zaplanowanym gradientem jest jednym z podstawowych problemów w procesie projektowania
kompozytów gradientowych [11,12]. Dlatego, prace prowadzone w IZTW w zakresie wytwarzania PCD o strukturze
gradientowej przy zastosowaniu metody sedymentacji wirówkowej objy take modelowanie procesu opadania czstek
prowadzcym do projektowania gradientu rozmieszczenia
faz tak, aby uzyskany gradient waciwoci funkcjonalnych
odpowiada wymogom technologicznym ostrza narzdzia
skrawajcego. W tym celu zosta skonstruowany algorytm
obliczeniowy oparty na modyfikacji równania Stokes’a
z poprawk Barne’a–Mizrahi [4,13].
Celem prowadzonych prac byo przeprowadzenie
modelowania gradientu stenia faz przy zastosowaniu
poprawki Barnea-Mizrahi do równania Stokesa, otrzymanie
mikrostruktury kompozytu diament-Ti3SiC2 z gradientem
stenia faz i pomiar twardoci kompozytu w zalenoci
od odlegoci. Okrelono wspóczynnik korelacji pomidzy
wartociami obliczonego udziau diamentu i zmian twardoci
w zalenoci od odlegoci.

Cze dowiadczalna
W celu wytworzenia polikrystalicznych kompozytów diamentowych sporzdzono mieszanki przy uyciu proszków
diamentu (gatunek MDA, produkcji Element Six o rónych
frakcjach ziarnowych) i wglika tytanowo–krzemowego otrzymywanego metod bezporedniej syntezy z wgla, krzemu i
tytanu metod SHS w Katedrze Ceramiki Specjalnej WIMiC
AGH. Skad mieszanek dla wszystkich przypadków by stay i wynosi 50 % mas. proszku diamentu oraz 50 % mas.
proszku wglika tytanowo–krzemowego. Charakterystyka
sporzdzonych mieszanek podana jest w tabeli 1.
Przy uyciu dezintegratora ultrad wikowego, sporzdzano zawiesin proszków w cieczy dyspersyjnej, któr by

Tabela 1. Charakterystyka proszków i sporzdzonych mieszanek.
Table 1. Characteristics of the powders and prepared mixtures.

Skad [% mas]

Wielko ziaren proszków [ m]

Symbol mieszanki
diament

Ti3SiC2

diament

Ti3SiC2

M1

50

50

15–30

3,6 *

M2

50

50

2–4

3,6

M3

50

50

15–30+0,75–1,5 (50/50% mas)

3,6

*) warto rednia okrelona na urzdzeniu sedymentacyjnym do pomiaru wielkoci czstek ﬁrmy Shimadzu
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roztwór 1%mas. elatyny i 0,4% mas. sody. Koncentracja
fazy staej w cieczy dyspersyjnej wynosia 10 % obj. Otrzyman zawiesin umieszczano w specjalnych probówkach
rotora typu wychylnego. Proces osadzania proszków
z zawiesiny przeprowadzano w ultrawirówce UP 65 M (VEB
MLW Medizintechnik Leipzig) przy prdkoci obrotowej
rotora wynoszcej 20000 obr/min i programowanym czasie
wirowania 15 min. Otrzymane próbki umieszczano w tulejkach graﬁtowych penicych rol grzejników do spiekania
technik HP–HT i suszono w suszarce. W kolejnym etapie
otrzymane próbki poddawano praeniu w piecu próniowym
typu Balzers MOV 3 w temperaturze okoo 550°C w czasie
30 minut, w celu rozkadu elatyny i usunicia substancji
lotnych, które pochodziy z cieczy dyspersyjnej uytej do
sporzdzania zawiesiny. Z materiaów po obróbce termicznej, sporzdzano wkady do spiekania HP–HT. Spiekanie
przeprowadzano przy zastosowaniu sferycznej komory do
spiekania wysokocinieniowego typu Bridgman’a w prasie
DOO–4 przy cinieniu 8 GPa i w temperaturze 1920°C.
Otrzymane spieki polikrystalicznego diamentu, o ksztacie walca, przecito na pó stosujc technik elektroerozyjn,
a nastpnie zainkludowano w masie plastycznej i wykonano zgady metalograﬁczne z wykorzystaniem urzdze
i rodków polerskich ﬁrmy Struers. Twardo kompozytów
zmierzono metod Vickersa przy obcieniu 294,2 N za
pomoc twardociomierza Frankoskop i cyfrowego miernika twardoci FM–7 ﬁrmy Future Tech. Corp. Obserwacje
mikrostruktury zostay przeprowadzone na mikroskopie
skaningowym JEOL JSM–6460 LV.
Na podstawie opracowanego matematycznego modelu
sedymentacji rozcieczonej zawiesiny, okrelono zaleno
udziau diamentu od odlegoci oraz porównano wyniki teoretyczne z eksperymentalnymi. Uwzgldniajc w obliczeniach
hydrodynamiczne oddziaywania czstek i wpyw cian
istnieje moliwo zastosowania poprawek do równania
Stockes’a (1).

przypieszenie grawitacyjne g0 jest zastpione przez przypieszenie odrodkowe g, które przekracza g0 przynajmniej
pi razy. Poza tym, przypieszenie odrodkowe zaley od
czasu t. Szczegóy oblicze i skonstruowanego algorytmu
opracowanego w programie Mathematica zostay przedstawione we wczeniejszych opracowaniach [4, 13].

Wyniki bada oraz ich omówienie
Poniej przedstawiono zdjcia mikroskopowe wykonane
przy uyciu mikroskopu skaningowego dla otrzymanych
próbek gradientowych kompozytów PCD. Dodatkowo
przedstawiono graﬁczne wyniki symulacji matematycznych.
Na prezentowanych wykresach. Krzywa (rys. 1b, 2b, 3b)
obrazuje obliczon zmian udziau objtociowego diamentu
w próbce w zalenoci od wysokoci próbki. Krzywa ciga,
przedstawia wynik pomiaru twardoci w zalenoci od wysokoci próbki. O rzdnych odpowiada zmianom zawartoci
diamentu w próbce.

HV1
10000

b)

(1)
gdzie: d – oznacza rednic czstki, m,
R i R c – gsto czstek i cieczy, kg/m3,
H dynamiczn lepko cieczy, Pa·s,
g0 – przypieszenie grawitacyjne, m/s2.
Równanie (1) jest uzasadnione dla laminarnego przepywu, kiedy liczba Reynoldsa:

8000

6000

4000

2000

spenia nierówno 10-4 < Re < 2. Pó niejsze ograniczenia
utrzymuj si dla powolnego opadania czstek.
W obliczeniach zastosowano korekcj Barnea-Mizrahi
(2):

U  Us

(1 F) 2
⎡ 5F ⎤
(1 F1 / 3 ) exp ⎢
⎥
⎣ 3 (1 F) ⎦

(2)

gdzie: F oznacza koncentracj, %.
W badaniach eksperymentalnych oraz w opisie matematycznym zastosowano koncentracj F = 0,1; dla wyszych
koncentracji sedymentacja jest opisywana przez nieliniowe
równania paraboliczne. Proces HCP wymaga weryﬁkacji
teoretycznych wyników opartych na zalenociach (1) i (2);
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Rys. 1. Charakterystyka kompozytu, próbka M1: a) mikrostruktura
SEM (jasna faza - Ti3SiC2, ciemna faza – diament), b) zawarto
diamentu (linia ciga) oraz twardo (punkty) w zalenoci od
odlegoci.
Fig. 1. Characteristics of diamond–Ti3SiC2 composite, sample M1:
a) SEM microstructure (light phase - Ti3SiC2, dark faze - diamond),
b) diamond content (solid line) and hardness (points) as a function
of distance.

Na przedstawionych zdjciach mikroskopowych (Rys. 1a,
2a i 3a) widoczne s mikrostruktury badanych kompozytów
polikrystalicznego diamentu. W przypadku próbki M1 symulacja matematyczna przeprowadzona dla warunków wirowania
i odpowiednich frakcji ziarnowych zastosowanych proszków
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Rys. 2. Charakterystyka kompozytu, próbka M2: a) mikrostruktura
SEM (jasna faza - Ti3SiC2, ciemna faza – diament), b) zawarto
diamentu (linia ciga) oraz twardo (punkty) w zalenoci od
odlegoci.
Fig. 2. Characteristics of diamond – Ti3SiC2 composite, sample M2:
a) SEM microstructure (light phase – Ti3SiC2, dark faze – diamond),
b) diamond content (solid line) and hardness (points) as a function
of distance.

(Rys. 1b) wykazuje, e po spieczeniu badanej próbki udzia
diamentu w funkcji odlegoci zmienia si bardzo gwatownie.
Obliczenia teoretyczne zostay potwierdzone przez prace
eksperymentalne, co pokazuje obraz SEM mikrostruktury
kompozytu (Rys. 1a). W tym przypadku otrzymano bardzo
ostre przejcie od fazy diamentowej (ciemna barwa) do
fazy wglikowej (jasna barwa). Mikrostruktura kompozytu
diamentowego jest zbliona do materiaów laminatowych.
Podobny charakter wykazuje pomiar twardoci w funkcji
odlegoci przeprowadzony na spieczonej próbce. Twardo
zmienia si od bardzo wysokich wartoci rzdu 8000 HV dla
fazy diamentowej do niskiej twardoci rzdu 2000 HV, co
odpowiada fazie wglikowej.
W przypadku próbki M2 obliczenia teoretyczne dla warunków wirowania i zastosowanej frakcji ziaren diamentu (Rys.
2b) wykazay, e próbka po wirowaniu bdzie cechowaa
si równomiernym rozmieszczeniem faz do wysokoci 2,2
mm. Poczwszy od tej wysokoci udzia diamentu w próbce do pynnie, ale skokowo obnia si, a udzia Ti3SiC2
wzrasat praktycznie do 100%-owej zawartoci w warstwie
podoowej. W próbce wedug przeprowadzonej symulacji
wystepuje wzrost zawartoci diamentu dla wysokoci okoo
3,9 mm (w warstwie przypowierzchniowej).
Na obrazie SEM (Rys. 2a) widoczne jest pynne przejcie
midzy fazami. Badania twardoci w funkcji odlegoci z kolei

Rys. 3. Charakterystyka kompozytu, próbka M3: a) mikrostruktura
SEM (jasna faza – Ti3SiC2, ciemna faza – diament), b) zawarto
diamentu (linia ciga) oraz twardo (punkty) w zalenoci od
odlegoci.
Fig. 3. Characteristics of diamond – Ti3SiC2 composite, sample M3:
a) SEM microstructure (light phase – Ti3SiC2, dark faze - diamond),
b) diamond content (solid line) and hardness (points) as a function
of distance.

nie wykazuj zgodnoci z wynikiem oblicze teoretycznych,
poniewa twardo zmienia si poprzez stopniowy wzrost
wartoci a do poowy wysokoci próbki, po czym pynnie
spada.
Obliczenia teoretyczne dla próbki M3 (Rys. 3b) wykazuj,
e udzia diamentu w próbce od pocztkowego odcinka a
do okoo 2,5 mm jest w przyblieniu stay po czym szybko
ulega zmniejszeniu. Zdjcie mikroskopowe (Rys. 3a) przedstawia mikrostruktur zoon z trzech warstw. W pierwszym
odcinku próbki znajduje si gruboziarnisty diament (ciemna
barwa), w rodkowym odcinku dominuje faza wglika tytanowo–krzemowego (jasna barwa), a w kocowym odcinku
znajduje si drobnoziarnisty diament. Wyniki bada przy
uyciu mikrotwardociomierza s zgodne z wynikami badania mikroskopowego, poniewa twardo zmienia si od
wysokiej twardoci dla diamentu do niskiej twardoci dla
wglika tytanowo–krzemowego, po czym ponownie wzrasta
do wyszej wartoci w odcinku próbki, w którym wedug
zdjcia mikroskopowego przeprowadzonych analiz skadu
chemicznego znajduje si drobnoziarnisty diament.
Dla kadej próbki na podstawie uzyskanego wykresu
zawartoci diamentu oraz zmiany twardoci w funkcji odlegoci zosta obliczony przy uyciu naszego algorytmu
wspóczynnik korelacji pomidzy zawartoci diamentu
a przebiegiem twardoci w zalenoci od odlegoci (od spodu do powierzchni próbki). Warto wspóczynnika korelacji
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mieci si w przedziale domknitym <-1;1>. Im wiksza jest
jego warto bezwzgldna tym silniejsza jest zaleno liniowa midzy zmiennymi. Dla próbek M1, M2 i M3 wspóczynnik
ten mia odpowiednio wartoci: 0,9, 0,6 i -0,2.
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Wnioski
W pracy przedstawiono metod otrzymywania materiaów z gradientem rozmieszczenia faz dla kompozytu
w ukadzie diament – wglik tytanowo-krzemowy. Gradientowa mikrostruktura tych kompozytów zostaa otrzymana przy
zastosowaniu procesu osadzania w ultrawirówce. Stosujc
róne frakcje ziarnowe proszku diamentu uzyskano materiay
odznaczajce si zrónicowanym rozmieszczeniem faz.
Prace eksperymentalne byy poprzedzone teoretycznym
zaprojektowaniem odpowiedniej struktury gradientowej przy
zastosowaniu modelu matematycznego, który opiera si na
modyﬁkacji równania Stokes’a z poprawk Barne’a–Mizrahi.
Poprawka ta uwzgldnia koncentracj fazy staej w cieczy
dysperysjnej. Zaproponowany algorytm matematyczny, opracowany przy uyciu komercyjnego programu Mathematica,
daje moliwo zastosowania go do opisu sedymentacji grup
sferycznych czstek o rónorodnych rozmiarach i z rónorodnych materiaów w funkcji czasu i odlegoci.
Najkorzystniejsz mikrostruktur gradientow w ukadzie
faza diamentowa - faza wglika tytanowo–krzemowego
uzyskano dla próbki M2. W tym przypadku zastosowano
drobn frakcj ziaren proszku diamentowego, dziki czemu
uzyskana mikrostruktura gradientowa zmieniaa si bardzo
pynnie. W przyszoci takie rozwizanie pozwoli ograniczy problem wystpowania rozwarstwie w komercyjnych
dwuwarstwowych PCD. Zastosowanie grubej frakcji ziaren
diamentu (próbka M1) oraz mieszaniny grubej i drobnej
frakcji (próbka M3), zgodnie z przewidywaniem, prowadzio
do uzyskania bardzo ostrego przejcia midzy fazami.
Najlepsz zgodno pomidzy obliczeniami matematycznymi a wynikami prac eksperymentalnych uzyskano dla
próbki M1, co zostao potwierdzone wysokim wspóczynnikiem korelacji wynoszcym 0,9. Brak zgodnoci pomidzy
zaproponowanym modelem a uzyskanymi wartociami
eksperymentalnymi wystpi dla materiau M3, który zosta
otrzymany z proszków o bardzo zrónicowanej wielkoci
ziarna.
Praca finansowana ze rodków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyszego nr N 508 471 334.
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