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Wstp
Wgliki spiekane, a w szczególnoci wgliki wolframu,
maj nadzwyczaj du twardo, znakomit odporno
na cieranie, niski wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej,
pewien stopie plastycznoci i dobr zwilalno przez
stopione metale [1]. Z powodu tych niezwykych waciwoci
wgliki wolframu s uywane jako tnce, mielce, wiercce
i odporne na cieranie elementy maszyn [2-4]. Waciwoci
tych materiaów silnie zale od ich skadu chemicznego
i parametrów mikrostruktury. Wzrost waciwoci mechanicznych ze zmniejszeniem wielkoci ziaren WC i porowatoci
zale od przygotowania i przetwarzania wglika wolframu.
Polepszenie surowców i technologii skutkuje zmniejszeniem
liczby i rozmiarów defektów, takich jak pory, wtrcenia czy
mikropknicia, które prowadz do zapocztkowania spka [5-6].
Do produkcji materiaów ceramicznych w tym wysokotemperaturowych, lub zwizków midzymetalicznych, dziki
ich wysokiej entalpii tworzenia, stosowane s metody takie,
jak synteza dziki samorozwijajcej si reakcji egzotermicznej (SHS), czy reakcji spalania [4, 7]. Do otrzymywania
niektórych materiaów, takich jak np. wgliki wolframu zapocztkowanie reakcji SHS jest niemoliwe bez dodatkowych
aktywatorów z powodu ogranicze termodynamicznych.
Wgliki wolframu charakteryzuj si nisk entalpi tworzenia (-38,361 kJ/mol i -7kJ/mol odpowiednio dla WC i W2C)
i w konsekwencji nisk adiabatyczn temperatur reakcji
(Tad) [8-9]. Temperatury adiabatyczne WC i W2C wynosz
odpowiednio 1400 i 1000K i s duo nisze ni empirycznie
wyliczone minimum dla reakcji SHS, które wynosi 1800K
[1, 2, 5, 7]. W przypadkach reakcji nisko-egzotermicznych,
zazwyczaj stosuje si podgrzewanie wstpne reagentów,
którego celem jest wzrost Tad, ale to powoduje tworzenia si
innych faz, na przykad poprzez dyfuzj podczas wstpnego
spalania. Ostatnio opisywana jest w literaturze nowa metoda
otrzymywania proszków - reakcja spalania aktywowana polem elektrycznym (Field Activated Combustion Synthesis).
W tej metodzie pole elektryczne jest uywane do aktywacji
samorozwijajcej si reakcji w ukadach z relatywnie niskim
ciepem tworzenia lub nisko-egzotermicznych [1, 7, 10-12].
Twarda warstwa wglika wolframu utworzona na powierzchni metalu poprawia jego waciwoci powierzchniowe
[13]. W celu zabezpieczenia przed niecigociami pomidzy wolframem a WC stosuje si materiay gradientowe
(FGM).
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Celem niniejszej pracy byo zbadanie moliwoci otrzymywania WC i materiaów gradientowych z WC za pomoc
SPS (Spark Plasma Sintering).

Materiay i metody bada
W pracy uyto nastpujcych materiaów: proszek wolframu o czystoci 99.9% i rozmiarze ziaren ok.1 m; proszek
graﬁtu zawierajcym max. 4% wody i max. 4% popiou,
o rozmiarze ziaren okoo 50 m; proszek polytetraﬂuoretylenu (PTFE, (-C2F4-)n) o czystoci 99% i rozmiarze ziaren ok.
5 m, oraz pytki z wolframu o czystoci 99.9%. Odpowiednie
iloci proszkowych reagentów byy mieszane, a nastpnie
mieszanina proszków zostaa zaprasowana pod cinieniem
1,3 GPa w pastylki o rednicy 10 mm i o gruboci 3 mm. Tak
przygotowana pastylka bya umieszczana w formie graﬁtowej w piecu do reakcji SPS. Synteza bya prowadzona pod
cinieniem 45 MPa, a próbk ogrzewano do temperatury
1723K w próni.
Otrzymano trzy serie próbek. W pierwszej serii otrzymano
próbki W-C o rónej zawartoci wgla, od 10 do 60% at.
Drug seri stanowiy materiay gradientowe, które skaday
si z trzech warstw rónicych si midzy sob zawartoci
wgla. Ostatni grup wytwarzanych materiaów stanowiy
próbki, w których pytki metalicznego wolframu byy czone
z WC albo z materiaami FGM, w tych samych warunkach
eksperymentalnych.
W pierwszej czci pracy badano wpyw skadu proszków
oraz cinienia stosowanego podczas syntezy SPS na waciwoci ﬁnalnego produktu. W kolejnych etapach pracy badano
moliwoci otrzymywania materiaów FGM z WC oraz kompozytów W/WC i W/FGM za pomoc techniki SPS.
Do oceny mikrostruktury otrzymanych materiaów stosowano obserwacje przy uyciu mikroskopii optycznej (OM).
Natomiast struktur krystaliczn oraz skad fazowy badano
za pomoc dyfrakcji rentgenowskiej lub w przypadku materiaów FGM za pomoc spektroskopii energii rozproszonej
promieniowani rentgenowskiego (EDX). Dla wszystkich
próbek bya mierzona twardo Vikersa, przy obcieniu
piramidki 0,5 kG.

Wyniki bada i dyskusja
W pierwszym etapie bada okrelono wpyw skadu
mieszaniny proszków wyjciowych na waciwoci ﬁnalnego
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produktu. Materiay róniy si midzy sob
zawartoci wgla. Do wszystkich próbek
dodano 5% wag. PTFE.
Jak pokazano na rys. 1, powstaj cztery
grupy materiaów rónice si midzy sob
skadem fazowym. Generalnie twardo
wzrasta wraz ze wzrostem zawartoci wgla.
Jednake ta zaleno osiga maksimum
przy koncentracji wgla okoo 50% at. Dalszy
wzrost zawartoci wgla prowadzi do gwatownego obnienia twardoci.
Pierwsza grupa skada si z próbek
o zawartoci wgla 10, 15 i 20% at. Dla tych
materiaów zaobserwowano znaczcy wzrost
twardoci z 570 do 1450 kg/mm2. Materiay
tej grupy skaday si z W i W2C. W drugiej
grupie otrzymanych materiaów, o zawartoci
Rys. 1. Wpyw koncentracji wgla na mikrotwardo Vikersa
wgla od 25 do 40% at. stwierdzono w skadzie
fazowym obecno dwu rónych wglików
wolframu: W2C i WC. Dla tych próbek twardo wahaa si
Cinienie
Twardo
Porowato
Próbki
w granicach 1940 do 2230 kg/mm2. Kolejn trzeci grup
[MPa]
[kg/mm2]
[%]
materiaów, stanowiy te o zawartoci wgla 45 i 50% at.
W-10at%C
45
96
986
1470
10
8
Materiay te, charakteryzoway si drobnymi ziarnami WC
i odnotowano dla nich najwysz twardo - 2500 kg/mm2.
W-30at%C
45
96
2000
2150
15
12
Ostatni grup stanowiy próbki, dla których zawartoci wgla
W-50at%C
45
96
2408
2531
30
25
wynosia powyej 50% at. W tym przypadku zaobserwowano gwatowny spadek twardoci. W skadzie fazowym tych
Tab. 1. Wpyw cinienia podczas reakcji SPS na twardo
Vikersa dla próbek o zawartoci wgla 10, 30 i 50 at%
materiaów stwierdzono oprócz WC nieznaczn zawarto
nieprzereagowanego wgla.
Do dalszych bada wyselekcjonowano próbki o zawarKolejnym etapem bada byo otrzymanie próbek FGM
toci wgla 10, 30 i 50% at., które reprezentoway, pierwsze
o zmiennej zawartoci wgla: 10, 30 i 50% at., a w konsetrzy grupy materiaów. Jako aktywator procesu spiekania
kwencji warstwy róniy si waciwociami mechanicznymi.
stosowano PTFE. Dodatek 5% wag. PTFE, powoduje wzrost
Jak pokazano na rysunku 2 porowato zaley od zawartoci
twardoci, a równoczenie obnienie porowatoci próbek.
wgla. Im nisza zawarto wgla tym mniejsza porowato.
Ostatnim badanym czynnikiem byo cinienie podczas
Podczas reakcji pomidzy poszczególnymi warstwami utworeakcji SPS. Jak pokazano w tabeli 1, im wysze cinienie
rzya si granica, o szerokoci 200 Pm.
tym wysza twardo i mniejsza porowato.
Twardo poszczególnych warstw odpowiada
twardoci, jaka bya obserwowana dla próbek o tej
samej zawartoci wgla
i tak dla warstwy z zawartoci wgla 50% at. twardo wynosia 2488 kg/
mm2, dla 30% at. wgla
HV = 2251 kg/mm2, a dla
10% at. wgla twardo
wynosia 1238 kg/mm 2 .
Rys. 2. Mikrostruktura próbek FGM. Granica pomidzy warstwami: a) W10C i W30C, b) W30C
Natomiast pomidzy wari W50C, c) W30C i W50C z zaznaczon granic
stwami twardo zmieniaa
si odpowiednio wraz z oddalaniem si od jednej warstwy
do drugiej.
Ostatecznie otrzymano
kompozyty, w których pytk
metalicznego wolframu czono z wglikiem wolframu
W/WC, bd te z materiaem gradientowym W/FGM.
Rys. 3. Mikrofotograﬁe granic pomidzy W(metalem) a: a) WC, b) FGM (warstwy W-10C,
Zauwaono, e w przypadku
W30C i W50C)
reakcji metalicznego wol-
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framu z próbk FGM uzyskuje si lepsze poczenie, ni
w przypadku kompozytu W/WC (Rys. 3).
Bezporednie poczenie W i WC powoduje pojawianie
si spka z powodu rónicy we waciwociach cieplnych
i mechanicznych. Rónica w wartociach wspóczynników
liniowej rozszerzalnoci cieplnej pomidzy W i innym
materiaem powoduje pojawienie si napre cieplnych.
Wspóczynniki liniowej rozszerzalnoci cieplnej dla W i WC
wynosz odpowiednio 4,5·10-6 K-1 [14-15] i 6,05·10-6 K-1 [16]
i róni si one znaczco. W przypadku materiau FGM
wspóczynnik liniowej rozszerzalnoci cieplnej stopniowo
zmienia si wzdu próbki, co zapobiega pojawianiu si
duych napre cieplnych.
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