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Streszczenie
W poniszym tekcie przedstawiono badania nad wpywem warunków preparatyki i skadu chemicznego prekursorów proszków kompozytowych ZrO2/TiB2/TiC/Zr(C,B) na ich podatno na rozdrabnianie w procesie 12-godzinnego mielenia w mynie obrotowo-wibracyjnym.
Zbadano równie wpyw wyej wymienionych parametrów technologicznych na cierno tyche proszków w stosunku do materiau medium
mielcego (3Y-TZP). Prekursory w postaci kwasu ortoborowego lub boru amorﬁcznego wykorzystano do otrzymania badanych proszków
kompozytowych metod wysokotemperaturowych reakcji w fazie staej w temperaturach z przedziau 1100-1600 °C. Badania oparto na
analizie wielkoci rozwinicia powierzchni waciwej BET, wyznaczonej metoda adsorpcyjn, przed i po procesie rozdrabniania proszków
kompozytowych. Domia mielników, jako miar ciernoci proszków, wyznaczono metod wagow. Przeprowadzono analiz wpywu
skadu fazowego i wielkoci krystalitów proszków kompozytowych na ich cierno. Skad fazowy scharakteryzowano ilociowo metodami
dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, a wielko krystalitów wtrce wyliczono z poszerzenia pików dyfrakcyjnych. Stwierdzono, e
proszki kompozytowe otrzymane z uyciem boru amorﬁcznego charakteryzoway si wiksz ciernoci ni proszki pochodzce z uycia
H3BO3. cierno obydwu rodzajów proszków kompozytowych zwikszaa si wraz ze wzrostem temperatury syntezy, jako skutek wzrostu
zarówno sumarycznego udziau twardych czstek, jak i ich rozmiaru.
Sowa kluczowe: proszki kompozytowe, ZrO2, TiB2, TiC, synteza wysokotemperaturowa, myn obrotowo-wibarcyjny

AN ASPECT OF MECHANICAL COMMINUTION OF ZrO2/TiB2/TiC/Zr(C,B) COMPOSITE POWDERS OBTAINED
BY HIGH TEMPERATURE SOLID STATE SYNTHESIS
Presented paper describes an inﬂuence of preparation conditions and chemical composition of precursors of the ZrO2/TiB2/TiC/Zr(C,B)
composite powders on their grinding abilities during 12 hours grinding with a rotary-vibratory mill. Abrasive action between 3Y-TZP grinding
balls and the powders was also investigated as a function of the above mentioned technological parameters. Orthoboric acid and amorphous
boron were used as the boron precursors to manufacture the composite powders by means of high temperature solid state synthesis at
1100-1600 °C. Research was ground on the speciﬁc surface area measurements conducted for the non-grinded and grinded composite
powders by using the BET nitrogen adsorption method. Abrasive wear of the 3Y-TZP grinding media was determined by the gravimetric
method. An inﬂuence of the phase composition and the TiB2 crystallite size on abrasive action of the powders on the grinding balls was
discussed. Phase composition of the powders was measured qualitatively and quantitatively by means of the XRD method and Rietveld
reﬁnements of the diffraction patterns. The crystallite size was obtained from X-ray line broadening, applying the Scherrer’s formula. It
has been stated that the composite powders derived from the amorphous boron had stronger abrasiveness than the powders of H3BO3
origin. Abrasiveness of both types of the composite powders increased with the temperature of synthesis as a result of both the increased
amount of hard inclusions and their sizes.
Keywords: Composite powders, ZrO2, TiB2, TiC, High temperature synthesis, Rotary-vibratory mill

Wstp
Wytwarzanie twardych wtrce TiB2 i TiC w cyrkoniowych
proszkach kompozytowych metod in situ, polegajc na
wykorzystaniu reakcji boru, wgla i tlenku tytanu zawartego
w roztworze staym z ZrO2 jest sposobem obiecujcym
w kontekcie projektowania metod otrzymywania mikroi nanowtrce wzmacniajcych osnow cyrkoniow [1, 2].
Jest to proces bazujcy na reakcjach w stanie staym, wymagajcy zastosowania wysokich temperatur syntezy, przekraczajcych 1000ºC. W zwizku z powyszym, proszki te
ulegaj zaawansowanej agregacji i wymagaj intensywnego
rozdrabniania, aby uzyska stan odpowiedniej spiekalnoci.

Proces energicznego mielenia bardzo twardych i wytrzymaych mechanicznie faz typu TiB2 zawsze niesie potencjalne
niebezpieczestwo zanieczyszczenia proszków materiaami
mielników lub myna. Dlatego, niniejszy artyku powicono
badaniom rozdrabniania cyrkoniowych proszków kompozytowych zawierajcych TiB2 oraz TiC krystalizowane
metod in situ. Skupiono si na badaniach wpywu rodzaju
prekursora boru, a mianowicie: H3BO3 i boru amorﬁcznego,
oraz temperatury syntezy wtrce na podatno proszków
kompozytowych na rozdrabnianie w mynie obrotowo-wibracyjnym, a take porednim wpywie wyej wymienionych
czynników na cierno proszku kompozytowego wzgldem
medium mielcego.
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odczynnikami byy kwas ortoborowy (H3BO3) o czystoci
analitycznej (POCh), bor amorﬁczny (Fluka), roztwór ywicy
fenolowo-formaldehydowej („Nowolak MR”, ZCh Organika
– Sarzyna S.A.) w alkoholu etylowym. Zawarto wgla w 1.
gramie roztworu okrelono na 0,12 g.
Powysze skadniki zmieszano ze sob w ilociach
wynikajcych ze stechiometrii tworzenia TiB 2 zgodnie
z nastpujcymi reakcjami:

Eksperyment
Wytwarzanie cyrkoniowych proszków
kompozytowych zawierajcych TiB2 i TiC jako
pierwszorzdowe wtrcenia
Metoda uyta w badaniach wymagaa zastosowania
substratów reakcji w postaci nanoproszku cyrkoniowego
zawierajcego tlenek tytanu, rozpuszczony w roztworze
staym, prekursorów boru w postaci kwasu ortoborowego lub
boru amorﬁcznego oraz reduktora w postaci wgla zawartego
w ywicy fenolowo-formaldehydowej.
Wykorzystano nanoproszek 2,5% mol. Y2O3 - 18% mol.
TiO2 - 79,5 % mol. ZrO2 otrzymany metod wspóstrcania
uwodnionego tlenku z roztworu chlorków cyrkonu, tytanu
oraz itru za pomoc roztworu amoniaku [3]. Nanoproszek
mia powierzchni waciw 92,2p0,4 m2/g i skada si w 92.
%. z izometrycznych krystalitów ZrO2 o symetrii tetragonalnej
i wielkoci 17,8 nm. Reszt stanowiy nierozrónialne morfologicznie krystality o symetrii jednoskonej. Pozostaymi

TiO2 + B2O3 + 5C
TiO2 + 2B + 2C

TiB2 + 5CO
TiB2 + 2CO

(1)
(2)

Serie mieszanin otrzymane przy uyciu kwasu ortoborowego i boru amorﬁcznego oznaczono odpowiednio jako
2,5Yko i 2,5Yba. Ujednorodnienie mieszanin prowadzono
w mynie mieszadowym wypenionym mielnikami 3Y-TZP
o rednicy 2 mm w rodowisku 2-propanolu. Zastosowano
jednogodzinny proces mieszania, po czym odparowano
alkohol w temperaturze ok. 70°C. Wysuszone mieszaniny
poddano wstpnej obróbce cieplnej polegajcej na wygrzewaniu w piecu rurowym przez 0,5 godziny w temperaturze

a)

b)

c)
Rys. 1. Myn obrotowo wibracyjny konstrukcji J. Sidora. a) Widok ogólny myna obrotowo-wibracyjnego – widoczny napd komór, b) poliamidowa komora myna o objtoci wewntrznej 275 ml, c) schemat mechaniczny myna obrotowo-wibracyjnego: 1. silnik, 2. przegub,
3. wibrator, 4. przekadnia zbata, 5. komora myna, 6. przekadnia pasowa napdu wibratora, 7. przekadnia pasowa napdu wau komór
myna, 8. spryna, 9. regulacja nacigu pasa transmisyjnego przekadni pasowej wibratora, 10. wahacz, 11. uchwyt mocowania komory
myna.
Fig. 1. Rotary-vibratory mill by J. Sidor. a) General view of the mill – a drive of grinding chamber is visible in a foreground; b) grinding
chamber made of polyamide – 275 cc of internal volume; c) mechanical diagram of the rotary-vibratory mill: 1. Engine, 2. Articulated joint,
3. Vibrator, 4. Toothed gear, 5. Grinding chamber, 6. The vibrator belt transmission, 7. Belt transmission of the grinding chamber shaft,
8. Spring, 9. Adjustment of the vibrator transmission belt tension, 10. Rocker arm, 11. Grinding chamber socket.
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800 °C, w atmosferze argonu o czystoci 99,999% (Ar 5,0).
Próbki znajdoway si w „ódkach” wykonanych z Al2O3.
Przepyw argonu wynosi 1–1,6 dm3/min. Celem tego kroku
bya dehydratacja kwasu ortoborowego oraz pirolityczny
rozkad ywicy.
Waciw syntez proszków kompozytowych przeprowadzono w lu no usypanej porcji mieszaniny substratów
umieszczonej w tyglu z SiC. Zastosowano czterogodzinne
ogrzewanie w temperaturach z zakresu 1100-1600 °C
w redniej próni, przy cinieniu nie wyszym ni 0,6 Pa.
Wykorzystano piec z graﬁtowym elementem grzewczym.

Metodyka mielenia
Do rozdrabniania proszków kompozytowych uyto myna
obrotowo-wibracyjnego (Rys. 1.) z dwiema identycznymi komorami o pojemnoci 275 ml, wykonanymi z poliamidu. Amplituda i czstotliwoci drga komór wynosia odpowiednio:
7 mm oraz 11 Hz. Objtociowy stopie wypenienia komór
wynosi 0,36. Jako medium mielcego uyto mieszaniny
kulek z materiau 3Y-TZP, o rednicach 3 i 5 mm. Stosunek
masy mielników F3 do F5 wynosi 7:3, za ich sumaryczna
ilo 295 g. Mielenie prowadzono na mokro w 2-propanolu
przez 12 godzin. Masa suchej nadawy proszkowej pozostawaa w granicach 7 do 16 g, a udzia alkoholu wynosi 40
- 45% wagowych w zawiesinie z proszkiem.

a)

Procedury badawcze
Skad fazowy proszków scharakteryzowano technik
dyfrakcji rentgenowskiej z obróbk dyfraktogramów metod
Rietvelda [4], stosujc dopasowanie funkcj pseudo-Voighta
i oprogramowanie dyfraktometru X’Pert Plus. Rozdzielczo
ktowa analizy wynosia 0,008° w skali 2. ródo monochromatycznego promieniowania wysyao fal elektromagnetyczn o dugoci odpowiadajcej linii emisyjnej miedzi CuK.
Wielko krystalitów, w kierunku prostopadym do danych
paszczyzn krystalicznych, wyznaczono z poszerzenia poówkowego reﬂeksu dyfrakcyjnego stosujc zaleno Scherrera
[5]. Powierzchnie waciwe zmierzono metod adsorpcji
azotu w temperaturze 77,3 K. W obliczeniach wykorzystano
wielopunktow izoterm BET. Domia mielników, przyjty
jako miara ciernoci badanych proszków kompozytowych,
wyznaczono metoda wagow, oznaczajc masy mielników
przed i po mieleniu, z dokadnoci 0,01 g, i odnoszc ich
rónic do wyjciowej masy mielonego proszku.

Wyniki bada i ich dyskusja
Wzrost temperatury syntezy proszków kompozytowych
powodowa nieunikniony wzrost stopnia ich zagregowania
na skutek spiekania. Proszki kompozytowe otrzymane
z uyciem boru „amorﬁcznego” wykazay wiksz skonno
do agregacji objawiajc si, mniejszym rozwiniciem powierzchni waciwej BET, ni proszki kompozytowe syntezowane w oparciu o mieszaniny zawierajce kwas ortoborowy,
jak pokazuje Rys. 2a.
Niezalenie od rodzaju prekursora boru, zastosowanego do syntezy proszków kompozytowych, powierzchnia
waciwa proszków bezporednio po procesie krystalizacji
wtrce nie przekraczaa 3,1±0,1 m2/g. Wyjtek stano-

b)
Rys. 2. Powierzchnia waciwa BET proszków kompozytowych
w funkcji temperatury ich otrzymywania: a) proszki niemielone;
b) proszki mielone w mynie obrotowo-wibracyjnym przez 12 godzin. Supki niepewnoci oznaczenia s mniejsze ni wielkoci
punktów.
Fig. 2. BET speciﬁc surface area of the composite powders vs.
synthesis temperature: a) non-grinded powders; b) powders grinded
with the rotary-vibratory mill for 12 hours. The error bars are smaller
than plot points in the ﬁgure.

wi proszek 2,5ko/1100°C, dla którego SwBET wynioso
20,8±0,2 m2/g. Po 12. godzinach mielenia w mynie obrotowo-wibracyjnym uzyskano znaczny wzrost rozwinicia
powierzchni wszystkich proszków. Miecia si ona w granicach 8,4±0,1 – 28,8±0,3 m2/g ,w przypadku serii 2,5Yko,
oraz 9,9±0,1 – 17,5±0,2 m2/g, w przypadku serii 2,5Yba,
(Rys. 2b). Analizujc ca populacje proszków, wikszymi
powierzchniami waciwymi charakteryzoway si proszki
serii 2,5ba, mimo mniejszych wartoci rejestrowanych dla
tych proszków bezporednio po ich syntezie. Wyjtkiem od tej
reguy by proszek 2,5Yko/1100°C (SwBET = 28,8±0,3 m2/g),
w którym, ze wzgldu na nisk temperatur procesu syntezy, a co za tym idzie ograniczony stopie przereagowania
mieszaniny, udzia nieprzereagowanego pirowgla o duym
rozwiniciu powierzchni móg by znaczny. Resztkowy pirowgiel, lokujcy si na granicach ziaren i stanowicy inertne
wtrcenie w procesie spiekania, móg dodatkowo osabia
mechanicznie aglomeraty, czynic je bardziej podatnymi na
dezintegracje w trakcie mielenia.
Wiksze, wzgldne przyrosty powierzchni waciwych
po procesie mielenia rejestrowane dla serii 2,5ba, w porównaniu do serii 2,5Yko, wynikay gównie z wikszego
domiau materiau mielników (3Y-TZP) wystpujcego
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H3BO3 (Rys. 4.). Drugim, wikszy rozmiar krystalitów teje
fazy (Rys. 5.), a trzecim, wikszy stopie zagregowania
niemielonych proszków (patrz dane na Rys. 2a).

Podsumowanie
Prezentowane badania nad wpywem rodzaju prekursora
boru oraz temperatury obróbki cieplnej na podatno na
mielenie proszków kompozytowych ZrO2 z wtrceniami TiB2,
TiC, Zr(C,B)-I/II, ZrB2 i ZrSi otrzymanymi in situ, w trakcie
wysokotemperaturowej reakcji w fazie staej odpowiednich
prekursorów, mona podsumowa nastpujco:
1. Proszki kompozytowe otrzymane z uyciem boru amorﬁcznego charakteryzoway si mniejsz powierzchni waRys. 3. Domia mielników 3Y-TZP w funkcji temperatury syntezy
proszków kompozytowych serii 2,5Yko i 2,5Yba.
Fig. 3. Abrasive wear of 3Y-TZP grinding media as a function of
synthesis temperature of the composite powders of series 2,5Yko
and2,5Yba.

w przypadku pierwszej z wymienionych grupy proszków
kompozytowych. Domia zmierzony dla proszków 2,5Yba
zawiera si, bowiem, w przedziale 10,7±5,8%, a dla proszków 2,5ko w przedziale 4,8±3,4% (Rys. 3.). Niezalenie
od serii badawczej, domia wykazywa sab tendencj
wzrostow wraz ze zwikszaniem si temperatury procesu krystalizacji in situ twardych, wysoce abrazyjnych
wtrce borków i wglików (Rys. 3.). Zachowanie to byo
czciowo zwizane z rosnc sumaryczn zawartoci
tyche wtrce w proszkach kompozytowych (Rys. 4.).
W przypadku ukadów otrzymanych w temperaturach
z zakresu 1100-1400 °C decydujcym czynnikiem wydaje
si jednak by wzrost wielkoci wtrce TiB2, szczególnie
wyra ny dla grupy proszków „na bazie” boru amorﬁcznego
(2,5Yba) (Rys. 5.).
Zuycie mechaniczne materiau mielników byo wiksze
w trakcie mielenia proszków serii opartej na pierwiastkowym
prekursorze boru. Fakt ten wynika z kilku czynników. Pierwszym z nich bya duo wiksza zawarto bardzo twardego
TiB2 w tyche proszkach w porównaniu do ukadów „na bazie”

Rys. 5. Wielkoci krystalitów TiB2 i TiC w kierunku prostopadym do
paszczyzn krystalograﬁcznych odpowiednio (011) i (002), wyznaczone z poszerzenia pików dyfrakcji promieniowania X, w funkcji
temperatury otrzymywania proszków kompozytowych serii 2,5Yko
i 2,5Yba. Wartoci odnosz si do proszków niemielonych.
Fig. 5. TiB2 and TiC crystallite size as a function of synthesis temperature for the composite powders of series 2,5Yko and 2,5Yba.
The size was determined from X-ray line broadening in the direction
perpendicular to the (011) and (002) crystal planes for the TiB2 and
TiC crystallites, respectively.

Rys. 4. Udzia objtociowy wtrce nietlenkowych w proszkach kompozytowych niepodanych mieleniu. Zr(C,B)-I/II to izostrukturalne
wzgldem siebie roztwory stae o regularnej strukturze krystalicznej typu ZrC, ZrB.
Fig. 4. Volumetric fraction of non-oxide inclusions in the composite powders before grinding. Zr(C,B)-I/II corresponds to isostructural solid
solutions, which have cubic crystal lattices of the ZrC and ZrB type.
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ciw bezporednio po syntezie ni proszki otrzymane na
bazie H3BO3. Po mieleniu relacja ta ulega odwróceniu.
2. Najwiksz ciernoci w stosunku do mielników 3Y-TZP,
okrelon przez wartoci ich domiau, charakteryzoway
si proszki pochodzce z boru amorﬁcznego.
3. Niezalenie od rodzaju prekursora boru uytego do
syntezy proszków kompozytowych domia mielników
korelowa proporcjonalnie z rosncym sumarycznym
udziaem objtociowym wtrce nietlenkowych typu:
TiB2, TiC, Zr(C,B), ZrSi oraz wielkoci ziaren TiB2. Przy
czym, w przypadku proszków kompozytowych otrzymanych w temperaturach 1100-1400 °C dominowa drugi
z wyej wymienionych czynników.
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