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Wprowadzenie
W dziedzinie inynierii materiaowej pojawiy si nowe
moliwoci projektowania i wytwarzania nowoczesnych
materiaów, przeznaczonych na czci maszyn, które czsto
musz by przystosowane do pracy w warunkach wysokich
temperatur, duych obcie mechanicznych, czy w rodowiskach naraonych na dziaanie agresywnych czynników
chemicznych. Przykadem takich elementów mog by opatki wirników w silnikach turboodrzutowych, dysze i opatki
wirników turbin gazowych, elementy pojazdów kosmicznych
(osony termiczne), materiay biomedyczne, materiay dla
optoelektroniki itd.
Wspóczesne kompozyty zbrojone wóknami, laminaty,
a take materiay gradientowe mona traktowa jako materiay, które naladuj istniejce w przyrodzie ukady organiczne
speniajce róne funkcje mechaniczne. Materiay o strukturze gradientowej nie s wytworem wspóczesnej inynierii
materiaowej. Badacze odkryli, e za wyraﬁnowane waciwoci materiaów istniejcych od tysicleci w przyrodzie odpowiada gradient w zakresie rozmieszczenia poszczególnych
faz, skadu chemicznego, struktury lub morfologii skadników w tych materiaach. Bambus, jczmie, kukurydza s
przykadami rolin, w których struktura odygi zmienia si
w sposób gradientowy (zmienia si rozkad wókien na jej
przekroju). Taka struktura zapewnia tym rolinom niezwyk
gitko i wytrzymao odygi. Innym przykadem naturalnych materiaów istniejcych w przyrodzie s siekacz
szczura i muszla [1,2]. Naturalne gradienty istniej take
w materiaach otrzymywanych przez czowieka od wielu lat.
Dla przykadu struktur gradientow posiada azotowana
stal.
M.B. Bever i P.E. Devez po raz pierwszy opisali w 1972
roku koncepcj materiaów gradientowych [3]. Prace
eksperymentalne nad funkcjonalnymi materiaami gradientowymi (ang. Functionally Gradient Materials, FGM)
rozpoczto wiele lat pó niej, zwracano wtedy uwag na
korzyci pynce ze struktur gradientowych w materiaach
typu szko-metal [1]. Pierwsze systematyczne badania
rozpoczto w 1987 roku w Japonii, wówczas powsta duy
projekt naukowo-badawczy zatytuowany: Research on
the Basic Technology for the Development of Functionally
Gradient Material for Relaxation of Thermal Stress [2].
Projekt ten mia na celu rozwój materiaów odpornych

142

MATERIA£Y CERAMICZNE 4/2006 • tom LVIII

na dziaanie wysokich temperatur dla ukadów napdu
i elementów przepywu powietrza w samolotach. Wtedy to
po raz pierwszy wprowadzono termin FGM. Take w 1987
roku zosta opublikowany pierwszy artyku o wytwarzaniu FGM [2]. Wiele artykuów dotyczcych FGM pojawio
si po dwóch Midzynarodowych Sympozjach odbytych
w 1990 roku w Sendai i w 1992 roku San Francisco.
W efekcie powstay projekty badawcze dotyczce kompozytów FGM, które byy realizowane przez badaczy z caego
wiata. Warsztaty Strukturalnych i Funkcjonalnych Materiaów Gradientowych byy przeprowadzone po raz pierwszy
w Niemczech w 1993 roku, w USA w 1994 roku i odbywaj
si cyklicznie a do chwili obecnej.
Po raz pierwszy koncepcja funkcjonalnego materiau
gradientowego zostaa wdroona przez Japosk ﬁrm
Sumito Electric Industries Ltd. w 1996 roku [4,5]. Wówczas koncepcja FGM zostaa wykorzystana do produkcji
cermetalowych materiaów skrawajcych. Ceramiczna
warstwa powierzchniowa o duej twardoci zapewniaa odporno na zuycie cierne, natomiast plastyczna
i cigliwa metalowa osnowa gwarantowaa du wytrzymao i odporno na wykruszenia. Badacze z Sumito
Electric Industries Ltd. otrzymali gradientowy cermetal metod in-situ. Przygotowali mieszank proszkow: TiCN, WC
– 40 % mas., Co – 10 % mas., Ni – 5 % mas. Otrzymana
przez nich wypraska bya spiekana w temperaturze 1670
K w próni i nastpnie wytrzymana w czasie jednej godziny w atmosferze azotu. W czasie procesu spiekania WC
z zewntrznej warstwy rozpuszcza si w ciekym stopie CoNi i osadza na powierzchni jako roztwór stay (Ti,W)(C,N).
Cieky metal dyfundowa od powierzchni. Otrzymany materia
charakteryzowa si gradientem twardoci, poczwszy od
duej twardoci dla warstwy ceramicznej (Ti,W)(C,N) do
mniejszej twardoci dla warstwy metalicznej Co-Ni.
Po kilku latach, od zapocztkowania bada eksperymentalnych, termin FGM przyj si ogólnie na caym wiecie
i funkcjonalne materiay gradientowe ciesz si coraz wikszym zainteresowaniem ze wzgldu na due potencjalne
moliwoci ich zastosowania.
Funkcjonalny materia gradientowy (FGM) jest now koncepcj dla realizacji specyﬁcznych waciwoci i funkcji, których
nie mona uzyska w przypadku jednorodnych materiaów. FGM
w najprostszej postaci skada si z jednego rodzaju materiau
po jednej stronie, drugiego materiau z drugiej strony i strefy
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Rys. 1. Podstawowe rodzaje budowy proszkowych materiaów kompozytowych, ze wzgldu na rozmieszczenie faz (ciemna i biaa
barwa na rysunku) w materiale.

poredniej, której skad i morfologia zmienia si w sposób
cigy. Podstawowe rodzaje budowy materiaów kompozytowych przedstawia rysunek 1.
Kompozytem gradientowym jest np. materia laminatowy
o zmieniajcym si skadzie [6]. Gradient danej waciwoci materiaowej realizowany jest przede wszystkim przez
zmiany parametrów takich jak: skad chemiczny, gsto,
wielko ziaren, oraz mikrostruktura w funkcji pooenia [1].
Sposób sterowania zaplanowanym gradientem jest jednym
z podstawowych problemów w procesie projektowania
kompozytów gradientowych [2,7,8]. Wystpuje przy tym
sprzenie metod wytwarzania tych materiaów (co za tym
idzie ich waciwoci) z nowymi technologiami do których
zaliczamy rónego rodzaju techniki wytwarzania materiaów
konstrukcyjnych, narzdziowych, biomedycznych, a gównie
techniki elektroniczne. Rozwój technik wytwarzania materiaów opiera si na znanych od lat prawach ﬁzyki, chemii
oraz mechaniki, nie mniej osiga si tu waciwoci tworzyw
trudne do uzyskania w przypadku materiaów wytwarzanych
tradycyjnymi metodami [9].
Kompozyty ceramika-metal nale do grupy materiaów
inynierskich stosowanych zarówno jako materiay konstrukcyjne jak i funkcjonalne. Najwiksz korzyci poczenia
ceramiki z plastycznym metalem jest zwikszenie odpornoci
na kruche pkanie [7,10].
Do grupy materiaów otrzymanych z poczenia ceramiki
i metalu zaliczane s materiay stosowane do wytwarzania
narzdzi skrawajcych. Podczas obróbki skrawaniem ostrze
narzdzia skrawajcego naraone jest na wysok temperatur, jaka powstaje gównie w wyniku si tarcia. Optymalnym
rozwizaniem dla tych wyrobów s materiay skadajce si
z metalicznego rdzenia oraz odpornej na korozj, wysokie
temperatury i cieranie ceramicznej warstwy powierzchniowej. W przypadku bezporedniego poczenia warstwy ceramicznej z metalem np. w przypadku warstw nanoszonych
metodami: chemicznego osadzania z fazy gazowej (ang.
Chemical Vapour Deposition, CVD), ﬁzycznego osadzania
z fazy gazowej (ang. Physical Vapour Deposition, PVD) lub
innymi wystpuje niekorzystny efekt, jakim jest pojawienie si
napre mechanicznych na granicy faz. Naprenia mona
ograniczy dziki zastosowaniu cigego przejcia jednej fazy
w drug. W takich materiaach mamy do czynienia z gradientem skadu fazowego oraz waciwoci i zaliczamy je
do grupy materiaów gradientowych [1,6].
Materiay gradientowe znalazy ju szerokie zastosowanie gównie jako stopy supertwarde, stosowane na
narzdzia skrawajce oraz w przemyle elektronicznym.
Jednym z ciekawszych zastosowa materiaów gradiento-

wych w przemyle elektronicznym jest metoda otrzymywania
struktur heteroepitaksjalnych, która polega na wytwarzaniu
na monokrystalicznym podou jednego póprzewodnika
cienkiej warstwy innego materiau póprzewodnikowego.
Otrzymany gradient umoliwia pynne przejcie pomidzy
poszczególnymi materiaami póprzewodnikowymi, co eliminuje niekorzystne defekty strukturalne [1].
Cermetale tworz samodzieln grup materiaów, nie
s przyporzdkowane ani do wglików spiekanych ani
do ceramiki narzdziowej. Cermetale charakteryzuj si:
ma gstoci, du twardoci, du wytrzymaoci
na zginanie, wystarczajco du odpornoci na pkanie,
odpornoci na utlenianie w podwyszonych temperaturach, odpornoci chemiczn, ograniczon wraliwoci
na szoki termiczne, niskim wspóczynnikiem tarcia, du
odpornoci na zuycie, stabilnoci krawdzi skrawajcych i relatywnie nisk cen gównych skadników (TiC, Ni)
w porównaniu z podstawowymi skadnikami wglików spiekanych. Cermetale narzdziowe, mimo dobrych wasnoci,
wykazuj wady w porównaniu z wglikami spiekanymi.
Nale do nich przede wszystkim: mniejsza odporno na
odksztacenia oraz moliwo pkni cieplnych podczas
przerywanego skrawania w wyniku wikszej rozszerzalnoci cieplnej [4]. Materiay cermetalowe przeznaczone na
narzdzia skrawajce stanowi przedmiot zainteresowania
i bada kilku orodków naukowych w Polsce od lat 90-tych
XX wieku [11,12] Midzy innymi prace nad jednorodnymi, nie gradientowymi cermetalami prowadzi T. Gibas
w Politechnice Krakowskiej i w Instytucie Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania, IZTW (dawniej Instytut Obróbki
Skrawaniem). Prace te dotyczyy gównie tworzyw z Ti(N,C)
[13-15]. Jednak do chwili obecnej nie jest wytwarzany polski
komercyjny materia cermetalowy. Badania s kontynuowane
w IZTW, ich celem jest otrzymanie cermetali z gradientem
skadu fazowego [4].
W niniejszej pracy przedstawiono zarys historyczny
rozwoju materiaów gradientowych, przegld metod ich
otrzymywania, oraz rezultaty przeprowadzonych bada
dotyczcych otrzymywania cermetalowych kompozytów
gradientowych.

Przegld metod otrzymywania materiaów
FGM
Produkowane s rónorodne materiay gradientowe
rónymi metodami ich otrzymywania. Ze wzgldu na rodzaj
czonych skadników obecnie znane materiay gradientowe
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mona podzieli na:
– metal – materia ceramiczny,
– polimer – materia ceramiczny,
– metal – metal.
Ze wzgldu na zasig gradientu, mona wyróni materiay o ograniczonym zasigu gradientu oraz materiay gdzie
gradient wystpuje wzdu caego przekroju.
Ze wzgldu na geometri ukadu gradientowego mona
wyróni FGM jedno, dwu lub trójwymiarowe z rónym
rodzajem symetrii: promieniowe, osiowe oraz cylindryczne
[1]. Ze wzgldu na rónorodno materiaów gradientowych,
procesy ich wytwarzania powinny charakteryzowa si moliwoci precyzyjnego kontrolowania skadu chemicznego
i powinny by wytwarzane zgodnie z wynikami oblicze
teoretycznych projektodawcy. Cay proces otrzymywania
FGM skada si z trzech etapów:
– opracowanie planu materiaowego,
– wytwarzanie,
– ocena.
Te etapy s ze sob cile powizane i przenikaj si
nawzajem. Plan materiaowy skadu chemicznego powinien
uwzgldnia waciwoci czonych materiaów takie jak
na przykad: modu Younga, wspóczynnik rozszerzalnoci
termicznej. Wedug otrzymanego przy uyciu programów
komputerowych planu materiaowego wytwarza si dany
materia metod, która jest optymalna dla tego materiau.
Otrzymane FGM s oceniane przy uyciu rónorodnych
rodzajów bada, a wyniki tych bada s sprzone zwrotnie
zarówno z etapem planowania jak i wytwarzania.
Ogólnie procesy wytwarzania mona podzieli, w zalenoci od stanu fazowego ukadu podczas syntezy materiaów,
na procesy w fazie: gazowej, ciekej i staej. Schemat metod
wytwarzania FGM przedstawiono na rysunku 2.
Metody wytwarzania w fazie gazowej pozwalaj otrzyma bardzo cienkie powoki gradientowe. W tym przypadku
gradient uzyskiwany jest przez zmian skadu chemicz-

nego materiau nanoszonego [1]. Do metod wytwarzania
zachodzcych w fazie gazowej zaliczy mona metody
CVD, metody PVD (w tym metoda plazmowego nanoszenia
powok) [1,2,16].
Do procesów zachodzcych w fazie ciekej zalicza si
elektroosadzanie, procesy plazmowego natryskiwania,
reakcje eutektyczne. W przypadku tych procesów najtrudniejszym etapem jest zachowanie gradientu, poniewa na
skutek zjawiska dyfuzji ukad dy do homogenizacji. Metod
procesów zachodzcych w fazie ciekej mona na przykad
otrzyma materiay w ukadzie Ni/Cu, Si/ZrSi2 [2].
Do wytwarzania ceramicznych materiaów gradientowych
najszerzej s stosowane procesy zachodzce w fazie staej.
Wród tych metod mona wyróni:
– proces samorozwijajcej si wysokotemperaturowej
syntezy (ang. the Self Propagating High Temperature
Synthesis, SHS),
– procesy dyfuzyjne, które czsto zachodz podczas obróbki cieplnej stali,
– procesy spiekania proszków.
Przez zastosowanie procesów spiekania wytwarza si
najwiksz ilo kompozytów, nie tylko o strukturze gradientowej. Jest to bardzo rozbudowana dziedzina nauki,
poniewa w jej zakres wchodz róne techniki wytwarzania
materiaów, z wyjciowych surowców, jakimi s proszki
ceramiczne i metaliczne. Spiekanie proszków jest bardzo
uyteczn i odpowiednia drog do wytwarzania FGM. Poniej
przedstawiono metod otrzymywania FGM skadajcego
si z warstw:
1) wybór materiaów wyjciowych, np: metalu i ceramiki
(w zalenoci od przyjtego skadu kompozytu),
2) zaplanowanie optymalnego rozkadu poszczególnych
warstw kompozytu z otrzymanej uprzednio mieszanki
o skadzie okrelonym dla poszczególnych warstw,
3) „ukadanie” poszczególnych warstw proszku przez zastosowanie rónych metod, najczciej metod „warstwa

Metody Wytwarzania FGM
Procesy w fazie gazowej

Procesy w fazie ciekej

CVD

Elektroosadzanie

PVD

Plazmowe natryskiwanie

Procesy w fazie staej

Procesy in-situ

SHS
Reakcje eutektyczne
Metody plazmowe
Dyfuzyjne
Metody implantacji jonowej
Metalurgia proszków

Metoda "sucha"
"warstwa na warstw"
Metody "mokre"

Filtrowanie
Wibracyjna
Wirowanie
Natryskiwanie zawiesiny
Odlewanie z mas lejnych poczone z sedymentacj

Sedymentacja wymuszona

Rys. 2. Metody wytwarzania funkcjonalnych materiaów gradientowych FGM.
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na warstw” na drodze zasypywania, poprzedzonego
wczeniejszym sprasowaniem poprzedniej warstwy
w matrycy,
4) w zalenoci od obranej techniki spiekania, proszki s
prasowane z dodatkiem rodka polizgowego lub bez
niego. Czsto stosuje si izostatyczne doprasowanie na
zimno wstpnie uformowanego kompozytu w matrycy,
5) kolejnym etapem jest spiekanie otrzymanej wypraski.
W zalenoci od skadu kompozytu, dobiera si odpowiedni metod spiekania:
– spiekanie swobodne,
– izostatyczne prasowanie na gorco (ang. Hot Isostatic
Pressing, HIP),
– spiekanie w zakresie wysokich cinie i temperatur
(ang. High Pressure – High Temperature HP–HT).
Jeli zastosowano rodek polizgowy uatwiajcy prasowanie, przed spiekaniem naley go usun z kompozytu
przez niskotemperaturowe wyarzanie.
Metoda prasowania warstw przedstawiona w skrócie
powyej, cechuje si wad polegajc na tworzeniu si
gradientu z niezbyt agodnym przejciem pomidzy poszczególnymi warstwami. Aby tego unikn, powstay inne
metody formowania, w tym przypadku proszki formowane s
z zawiesin i do metod tych zalicza si:
– ﬁltrowanie,
– procesy wibracyjnego nanoszenia warstwy,
– procesy wirowania,
– procesy natryskiwania zawiesiny proszku,
– odlewanie gstwy poczone z sedymentacj czstek
[2].
Na szczególn uwag zasuguj procesy natryskiwania
zawiesiny proszków, procesy wirowania oraz odlewanie
gstwy poczone z sedymentacj czstek.
Proces natryskiwania zawiesiny proszku - jest jednym
z procesów, które pozwalaj na tworzenie cienkich warstw
gradientowych oraz pozwalaj na otrzymywanie trójwymiarowych „struktur” gradientowych. Typowa aparatura do
natryskiwania zawiesin proszków skada si z mieszalnika
i ukadu dostarczajcego zawiesin oraz ukadu rozpylajcego i suszcego otrzyman próbk. Wanym elementem
tego typu aparatury jest ukad sterowania pooeniem
próbki w celu otrzymania waciwego nawarstwienia
proszku na próbk. Ukad ten jest sterowany komputerowo
i umoliwia tworzenie trójwymiarowych „struktur”.
Metoda odlewania mas lejnych – do wytwarzania
kompozytu z gradientem stenia czstek metalu w osnowie
ceramicznej zostaa zastosowana midzy innymi przez
M. Szafrana i jego wspópracowników [7,10]. Otrzymali
kompozyt Al2O3-Fe z gradientem stenia czstek metalu, wykorzystujc zjawisko sedymentacji wynikajcej
z rónicy gstoci tlenku glinu i elaza. Dodatkowym
sposobem wymuszenia gradientu stenia czstek meta-

Proszek

Wielko ziaren
[ m]

lu jest ich wymuszona sedymentacja w wyniku dziaania
pola magnetycznego. Pole magnetyczne o regulowanym
nateniu umoliwio wymuszenie procesu ruchu czstek
elaza w kierunku róda pola magnetycznego. W zastosowanej metodzie jednym z podstawowych problemów
by dobór masy lejnej, która musi uwzgldnia rozmiar
czstek wyjciowych proszków Al2O3 i Fe, ich gstoci,
a take udzia fazy staej w masie lejnej. Wyej wymienieni
badacze otrzymali take kompozyt gradientowy Al2O3–Fe
metod odlewania masy lejnej z zastosowaniem ﬁltracji
przez uycie porowatej formy gipsowej. W tym przypadku
do otrzymywania FGM wykorzystano oddziaywanie polem
magnetycznym na czstki elaza.
Proces wirowania – po raz pierwszy zastosowali Suzuki
i inni do zagszczania pod dziaaniem siy odrodkowej mieszaniny proszków WC i tlenku glinu. Sporzdzali zawiesiny
proszków przez ich zdyspergowanie w wodzie demineralizowanej, z dodatkiem rodka dyspergujcego (alkohol poliwinylowy) oraz w heptanie, take z dodatkiem rodka dyspergujcego [17]. Otrzymane zawiesiny umieszczono w specjalnych
probówkach rotora i poddano dziaaniu siy odrodkowej.
W wyniku dziaania siy odrodkowej na czstki proszku zosta „wymuszony” ich ruch w kierunku dziaajcej siy odrodkowej prostopadej do osi rotora. Oprócz procesu osadzania
zachodzi take proces dogszczania, gdy po osadzeniu si
proszku na dnie probówki dziaajca sia odrodkowa powodowaa jego sprasowanie. Po spieczeniu otrzymanych wyprasek otrzymano w przypadku osadzania czystego tlenku glinu
jednorodny i wolny od defektów mikrostrukturalnych materia.
W przypadku wirowania zawiesiny proszków WC i tlenku
glinu otrzymano gradientow struktur kompozytu, co w tym
przypadku byo niekorzystnym zjawiskiem, poniewa nie uzyskano jednorodnego materiau, a FGM nie byy celem bada
[17]. Proces zagszczania wirówkowego (ang. High-Speed
Centrifugal Compaction Process, HCP) by metod, któr
zastosowano w pracach prowadzonych w IZTW do otrzymywania cermetalu gradientowego w ukadzie: (Mo–Ni)TiC.

Metodyka bada
Celem prowadzonych bada byo otrzymanie cermetalu
gradientowego w ukadzie (Mo–Ni)TiC. Ceramiczna warstwa
wierzchnia o duej twardoci zapewniaaby wysok odporno na zuycie cierne natomiast cigliwy rdze odporno
na naprenia zginajce oraz wykruszenia. Ze wzgldu na
zdecydowan rónic waciwoci warstwy ceramicznej TiC
i rdzenia metalicznego Ni–Mo, konieczne byo uzyskanie
pynnego przejcia jednej fazy w drug, co pozwolioby na
ograniczenie napre, które mog prowadzi do delaminacji
kompozytu. W Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania prowadzone byy prace nad otrzymaniem cermetali
gradientowych w ukadzie (Mo–Ni)TiC metod zasypywania

Udzia gównego skadnika
[%]

Gsto
[g/cm3]

Producent

Mo

2

99,9

10,22

Good Fellow, UK

Ni

3

99,4

8,99

Zakady Metalurgiczne Trzebinia, Polska

TiC

1,4

98,5

3,386

H.C. Starck

Tabela 1. Charakterystyka proszków zastosowanych do otrzymywania cermetalu.
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poszczególnych warstw proszków oraz metod sedymentacji
pod dziaaniem siy grawitacji, jednak przy zastosowaniu
wymienionych technik, po procesie spiekania swobodnego
otrzymany materia charakteryzowa si nadmiern porowatoci [4]. Now koncepcj byo otrzymanie cermetalu
gradientowego metod sedymentacji wirówkowej. Powyszy
cermetal gradientowy otrzymano metod osadzania proszków z zawiesiny w ultrawirówce UP 65 M (ﬁrmy VEB MLW
Medizinetechnik Leipzig Stammbetrieb des Kombinates).
Charakterystyk proszków zastosowanych do otrzymywania cermetalu gradientowego przedstawiono w tabeli 1.
W celu zagszczenia proszków metod wirowania (HCP),
sporzdzono homogeniczn mieszanin proszków Ni, Mo
oraz TiC o skadzie: 55% mas. TiC i 45% mas. mieszaniny
Ni + Mo (w tym 45% Mo) przez mieszanie na sucho w mieszalniku Turbula.
Ze wzgldu na empirycznie okrelone czasy opadania
czstek i zaoenie, e czstki Ni i Mo musz opada jednoczenie, poniewa maj utworzy roztwór ustalono, e
masa niklu i molibdenu powinna by o 30% wiksza od
masy wglika tytanu oraz e wymiar ziarna TiC powinien ze
wzgldu na przeznaczenie wynosi poniej 2 m.
Otrzyman mieszanin zdyspergowano metod ultrad wikow. Teoretyczna koncentracja proszku w cieczy
dyspersyjnej wynosia 0,3% masy. Otrzyman zawiesin

2 1 3

Rys. 3. Mikrostruktura cermetalu o skadzie 55% masy TiC
oraz 45% masy mieszaniny Ni+Mo (45% Mo), 1) Ziarno TiC
(czarna barwa), 2) Otoczka (Ti,Mo)C (szara barwa), 3) Matryca Ni-Mo (biaa barwa) [5].

Rys. 4. Makroskopowe zdjcie otrzymanej mikrostruktury
gradientowej cermetalu.
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(szybko, aby unikn sedymentacji) umieszczono w specjalnych probówkach. Proces wirowania zosta przeprowadzony
w ultrawirówce przy prdkoci obrotowej 20000 obr/min
w czasie 20 min. Otrzyman wyprask po wysuszeniu
umieszczono w grzejniku grafitowym, a cao zostaa
umieszczona w specjalnym wkadzie do spiekania wysokocinieniowego HP–HT. Spiekanie przeprowadzono przy
zastosowaniu sferycznej komory do spiekania wysokocinieniowego typu Bridgman’a przy cinieniu 4,0 ± 0,2 GPa
w temperaturze 1620 K.
Obserwacje mikrostruktury zostay przeprowadzone
w mikroskopie skaningowym JEOL JSM–6460 LV wyposaonym w spektrometr EDS. Pomiar twardoci cermetali
wykonano na zgadach metalograﬁcznych metod Vickersa
przy obcieniu 294,2 N przy uyciu twardociomierza
Frankoskop i cyfrowego miernika twardoci FM-7 ﬁrmy
Future Tech. Corp. Do bada mikrostrukturalnych jak i pomiarów twardoci przygotowywano zgady metalograﬁczne
z wykorzystaniem urzdze i rodków polerskich firmy
Struers.

Wyniki bada oraz ich omówienie
Na rysunku 3 przedstawiono mikrostruktur cermetalu
o skadzie 55% masy TiC oraz 45% masy mieszaniny Ni +
Mo (55% Ni).
Rysunek 4 przedstawia makroskopowe zdjcie otrzymanego cermetalu gradientowego, a rysunek 5 rozkad
pierwiastkowy otrzymany przy zastosowaniu spektrometru
EDS cermetalu gradientowego, otrzymanego metod wirówkow. Otrzymane wyniki udziau procentowego pierwiastków
w poszczególnych strefach cermetalu gradientowego
(1 - ziarno, 2 - otoczka, 3 - matryca) uzyskane za pomoc
spektrometrii EDS przedstawiono w tabeli 2. Rysunek 6
ukazuje rozkad twardoci cermetalu w funkcji odlegoci.
Segregacja proszków w cieczy dyspersyjnej nastpuje
na skutek rónicy czasów opadania ziaren o zrónicowanej
wielkoci i gstoci.
Badanie z zastosowaniem spektrometru EDS potwierdzio, e rozkad pierwiastków C, Ti, Ni, Mo w cermetalu zmienia
si w sposób gradientowy (rysunek 5).

Podsumowanie
Procesy wytwarzania FGM mona podzieli, w zalenoci od stanu fazowego ukadu w czasie syntezy na procesy
w fazie gazowej, ciekej i staej. Najczciej w praktyce przemysowej stosuje si procesy zachodzce w fazie gazowej
oraz procesy zachodzce w fazie staej. Zalet procesów
w fazie gazowej jest moliwo otrzymywania materiaów
w postaci cienkich warstw oraz powok, które posiadaj
struktur gradientow. Najbardziej uniwersalnymi metodami
otrzymywania FGM s procesy zachodzce w fazie staej,
a w szczególnoci proces spiekania.
Procesy wytwarzania materiaów gradientowych mona
zaliczy do dwóch grup:
– procesy konstruktywne – gradient jest tworzony przez
wszelkie metody nakadania dwóch lub wicej wyjciowych materiaów „warstwa na warstw”. Tego typu
procesy s atwe do kontroli, a nawet komputerowego
sterowania,
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fazowego przejcie pomidzy materiaem odpornym
na zuycie cierne (w opisanym przypadku TiC), a
korpusem narzdzia (pytki skrawajcej) Ni-Mo jest
pynne, co gwarantuje prawidow prac narzdzia
skrawajcego. Wstpne próby skrawania wskazuj na
dobre waciwoci skrawne tych materiaów, badania
s kontynuowane [18].
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