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Streszczenie
W pracy przedstawiono badania nad wpywem udziau objtociowego czstek dwuborku tytanu w proszkach kompozytowych ZrO2/
TiB2 na ich podatno na rozdrabnianie oraz na domia materiau mielników (3Y-TZP) w trakcie rozdrabniania w mieszadowym mynie kulowym na mokro. Proszki kompozytowe ZrO2/TiB2 otrzymano metod in situ wykorzystujc wysokotemperaturow reakcj w fazie staej
z udziaem TiO2 rozpuszczonego w roztworze staym z ZrO2, amor cznego boru i wgla, przeprowadzon w temperaturze 1300°C. Skad
fazowy proszków i rozmiar krystalitów TiB2 oznaczono ilociowo metodami dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Badania podatnoci na mielenie oparto na analizie wielkoci rozwinicia powierzchni waciwej, wyznaczonej metod adsorpcyjn (BET) przed i po procesie rozdrabniania. Domia mielników wyznaczono metod wagow. Stwierdzono hamujcy wpyw udziau czstek dwuborku tytanu syntezowanych in situ na wzrost powierzchni waciwej cyrkoniowych proszków kompozytowych, a zatem na obnienie podatnoci na rozdrabnianie, po przekroczeniu wartoci ~29% obj. TiB2. Zaobserwowano znaczny domia mielników cyrkoniowych, niezaleny od udziau
wtrce TiB2 w zakresie 21-38% obj. Sugeruje si, e takie zachowanie ma zwizek z rozmiarem wtrce TiB2 i morfologi czstek kompozytowych proszków cyrkoniowych otrzymywanych w procesie in situ.
Sowa kluczowe: proszki kompozytowe, ZrO2, TiB2, synteza in situ, myn mieszadowy, rozdrabnianie

THE EFFECT OF CONTENT OF TiB2 PARTICLES SYNTHESIZED IN SITU ON MECHANICAL COMMINUTION
OF THE ZIRCONIA COMPOSITE POWDERS
In the work, an effect of volume content of titanium diboride particles in the ZrO2/TiB2 composite powders on comminution susceptibility
and admixture of the grinding media material (3Y-TZP) during wet attrition grinding was studied. The composite ZrO2/TiB2 powders were
manufactured by the in situ method, using the high temperature reaction, which proceeded in solid state among TiO2 dissolved in the zirconia
solid solution, amorphous boron and carbon at 1300°C. The phase composition of the powders and TiB2 crystallite sizes were determined
qualitatively by X-ray diffractometry. The study was based on an analysis of the speci c surface area determined by the BET adsorption
method before and after comminution. The admixture of grinding media was measured with the gravimetric method. It was observed that
titanium diboride particles synthesized in situ inhibit an increase of the speci c surface area of the zirconia composite powders above a
content of ~29 vol.%, decreasing the comminution susceptibility. The signi cant admixture of zirconia grinding media was found independently on the TiB2 content in a range of 21-38 vol.%. This behaviour is suggested to be related to the TiB2 particle size and the morphology
of composite particles of the zirconia powders, manufactured in the in situ process.
Keywords: Composite powder, ZrO2, TiB2, in situ synthesis, Attrition mill, Comminution

1. Wstp
Wytwarzanie twardych wtrce TiB2 i TiC w cyrkoniowych
proszkach kompozytowych metod in situ, polegajc na
wykorzystaniu reakcji tlenku tytanu zawartego w roztworze
staym z ZrO2 oraz boru i wgla jest sposobem obiecujcym
w kontekcie projektowania metod otrzymywania mikro- i nanowtrce wzmacniajcych polikrystaliczn osnow tetragonalnego dwutlenku cyrkonu [1-3]. Takie proszki s niezbdne w procesie wytwarzania materiaów kompozytów z ceramiczn osnow ZrO2 o podwyszonych parametrach uytkowych, takich jak twardo i odporno na zuycie cierne. Tego typu tworzywa mog by wykorzystane w wielu wymagajcych aplikacjach. Jedn z ciekawszych wydaj sie

by narzdzia tokarskie do obróbki stali z wysokimi prdkociami skrawania i bez stosowania chodzenia narzdzia.
Immanentn cech procesów technologicznych bazujcych na reakcjach w stanie staym, takich jak synteza proszku ZrO2/TiB2 metod in situ, jest konieczno zastosowania wysokich temperatur obróbki cieplnej, przekraczajcych
1000°C. W zwizku z tym, czstki powstajcych proszków
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 komory myna. Dlatego, niniejszy artyku
powicono badaniom rozdrabniania cyrkoniowych prosz-
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ków kompozytowych zawierajcych czstki TiB2 krystalizowane metod in situ. Skupiono si na badaniach wpywu zawartoci dwuborku tytanu na podatno na rozdrabnianie,
mierzonej wzrostem powierzchni waciwej, oraz na domia
mielników w trakcie mielenia na mokro w mynie mieszadowym typu „attritor”.

2. Eksperyment
2.1. Wytwarzanie proszków kompozytowych
ZrO2-TiB2
Metoda uyta w badaniach wymagaa zastosowania substratów reakcji w postaci: i) nanoproszków ZrO2 zawierajcych tlenek tytanu rozpuszczony w roztworze staym lub pochodzcy z ZrTiO4 wchodzcego w skad uytego proszku
dwutlenku cyrkonu (Tabela 1), ii) nonika boru w postaci pierwiastkowej, iii) reduktora w formie wgla zawartego w ywicy fenolowo-formaldehydowej.
Wykorzystano nanoproszki o nastpujcym skadzie chemicznym: 2,5% mol. Y2O3, 20–50% mol. TiO2,
47,5–77,5% mol. ZrO2, otrzymane metod wspóstrcania
uwodnionego tlenku cyrkonu z roztworu chlorków cyrkonu,
tytanu oraz itru za pomoc roztworu amoniaku i krystalizacji przez praenie wysuszonych osadów w temperaturach
620–743°C. Pozostaymi odczynnikami byy: bor amor czny (Fluka, o czystoci 95%), 20% roztwór alkoholowy ywicy
fenolowo-formaldehydowej („Nowolak MR”, Z. Ch. Organika – Sarzyna S.A.). Zawarto wgla w jednym gramie roztworu okrelono na 0,12 g. Tabela 2 przedstawia proporcje
wagowe pomidzy substratami proszków kompozytowych
oraz ich oznaczenia kodowe.
Wymienione wyej skadniki zmieszano ze sob w ilociach wynikajcych ze stechiometrii tworzenia TiB2 zgodnie
z reakcj chemiczna o nastpujcym równaniu:
TiO2 + 2B + 2C → TiB2 + 2CO↑

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 800°C,
w atmosferze argonu o czystoci 99,999% (Ar 5,0). Próbki
znajdoway si w tyglach wykonanych z polikrystalicznego
Al2O3. Przepyw argonu wynosi 1–1,6 dm3/min. Celem tego
kroku by 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 1300°C w próni, przy cinieniu nie wyszym ni 0,6 Pa. Wykorzystano piec próniowy
z gra towym elementem grzewczym.

2.2. Metodyka mielenia
Do rozdrabniania proszków kompozytowych uyto myna mieszadowego MM-A-1 konstrukcji J. Sidora [4], z polietylenow komor robocz (Rys. 1), charakteryzujcego
si prdkoci obrotow wirnika wynoszc 450 obr/min.
i prdkoci obwodow mieszada - 1,41 m/s. W przypadku otrzymywania proszków o rozmiarach redukowanych do
zakresu nanometrycznego myn ten stanowi bardzo dobr
alternatyw w porównaniu z mynami wibracyjnymi i obrotowo-wibracyjnymi, projektowanymi do otrzymywania nanoproszków [5]. Jako medium mielce zastosowano 1000 g
kulek 3Y-TZP o rednicy 2 mm. Mielenie przeprowadzano
na mokro przez 6 godzin, uywajc 50-60 cm3 2-propanolu.
Masa pojedynczego wsadu proszku kompozytowego wynosia 22-51 g. Cakowity stopie wypenienia objtoci komory zawiera si w przedziale 0,7-0,8.

(1)

2.3. Procedury badawcze

Tabela 1. Skad fazowy uytych nanoproszków cyrkoniowych.
Table 1. Phase composition of the zirconia nanopowders used in
the experiment.

Oznaczenie

Stenie TiO2
[% mol.]

t-ZrO2
[% obj.]

j-ZrO2,
[% obj.]

ZrTiO4,
[% obj.]

20Ti

20

100

0

0

30Ti

30

100

0

0

40Ti

40

52,8±2,0

0

47,2±2,0

50Ti

50

34,5±2,0

0

65,5±2,0

* - symbole t i j oznaczaj odpowiednio roztwory stae dwutlenku
cyrkonu o symetrii tetragonalnej i jednoskonej

Skad fazowy proszków scharakteryzowano technik
dyfrakcji rentgenowskiej z obróbk dyfraktogramów metod Rietvelda [6], stosujc dopasowanie funkcj pseudoVoighta i oprogramowanie dyfraktometru X’Pert Plus
(Philips). Rozdzielczo ktowa analizy wynosia 0,008°
w skali 2 . ródo monochromatycznego promieniowania wysyao fal elektromagnetyczn o dugoci odpowiadajcej linii emisyjnej miedzi CuK. Wielko krystalitów TiB2 wyznaczono z poszerzenia poówkowego reeksu dyfrakcyjnego
stosujc zaleno podan przez Scherrera [7]. Powierzchnie waciwe zmierzono metod adsorpcji azotu w temperaturze 77,3K przy uyciu aparatu Nova 1200e (Quantachrome Instruments). W obliczeniach wykorzystano wielopunk-

Tabela 2. Proporcje wagowe pomidzy substratami proszków kompozytowych i kodowe oznaczenia mieszanin.
Table 2. Weight ratios of the composite powder substrates and mixture tags.

Oznaczenie
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Substrat TiO2, „T”

Substrat
boru, „B”

Substrat wgla, „C”

Proporcja wagowa T:B:C

20Ti_BA

Nanoproszek 20Ti

bor amor czny

roztwór ywicy f.-f.

1 : 0,04 : 0,34

30Ti_BA

Nanoproszek 30Ti

bor amor czny

roztwór ywicy f.-f.

1 : 0,06 : 0,52

40Ti_BA

Nanoproszek 40Ti

bor amor czny

roztwór ywicy f.-f.

1 : 0,08 : 0,73

50Ti_BA

Nanoproszek 50Ti

bor amor czny

roztwór ywicy f.-f.

1 : 0,11 : 0,95
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YW UDZIA U CZSTEK

TiB2 SYNTEZOWANYCH IN SITU NA MECHANICZNE ROZDRABNIANIE...

a)

b)

Rys. 1. Myn mieszadowy MM-A-1 uyty w badaniach: a) widok komory, b) schemat.
Fig. 1. Attrition mill MM-A-1: a) grinding chamber, b) general scheme.

3. Wyniki i dyskusja
Powierzchnia waciwa proszków kompozytowych
bezporednio po ich „syntezie” wynosia od 1,3±0,1 do
2,4±0,1 m2/g. Rosa ona w sekwencji proszków 20Ti_BA do
50Ti_BA (Rys. 2). Wzrost ten mona wiza z rosnc iloci wydzielanego tlenku wgla w trakcie syntezy proszków
kompozytowych z mieszanin o coraz wikszej zawartoci prekursorów TiB2. Nastpstwem tego byo ograniczenie
agregacji ziaren w wyniku spiekania w obecnoci znacznych iloci produktu gazowego. Proces agregacji, zwizany
z zagszczaniem si aglomeratów proszków podczas wysokotemperaturowej syntezy, hamowany by te przez krystality TiB2 penice rol inertnych wtrce, których udzia
objtociowy równie zwiksza si w sekwencji proszków
20Ti_BA–50Ti_BA, co ilustruje Tabela 3.
Zastosowanie 6-cio godzinnego mielenia w mynie
mieszadowym typu „attritor” spowodowao wzrost rozwinicia
powierzchni swobodnych ziaren proszków do wartoci
zawierajcych si w przedziale 15,2±0,2 – 19,8±0,2 m2/g.
Wzrost powierzchni waciwej nie korelowa wprost proporcjonalnie z udziaem wtrce TiB2 w wyjciowym proszku
Tabela 3. Zawarto TiB2 w proszkach kompozytowych po syntezie
in situ, przed mieleniem. Dopenienie do 100% stanowi ZrO2 o symetrii jednoskonej lub regularnej.
Table 3. TiB2 content in the composite powders after the in situ
synthesis before grinding. Monoclinic and cubic ZrO2 completed
the balance to 100%.
Typ proszku kompozytowego

TiB2 [% obj.]

20Ti_BA

13,1±0,7

30Ti_BA

21,1±1,1

40Ti_BA

28,8±1,4

50Ti_BA

37,5±1,9

kompozytowym. Proszki 20Ti_BA, 30Ti_BA i 40Ti_BA, w wyniku mielenia, wykazay wzrost powierzchni waciwej o krotno 12,6±1,2, podczas gdy proszek 50Ti_BA jedynie o krotno 8,1. Zatem pierwsze trzy proszki kompozytowe, niezalenie od udziau wtrce TiB2, wykazay podobn podatno
na rozdrabnianie w warunkach mielenia ciernego. Czwarty
proszek rozdrabnia si znacznie trudniej, na co móg mie
wpyw nie tylko najwyszy udzia twardej fazy TiB2, ale take morfologia agregatów czstek proszku kompozytowego.

20

SwBET, m2/g

tow izoterm BET. Domia mielników wyznaczono metod
wagow, oznaczajc mas mielników przed i po mieleniu,
z dokadnoci do 0,01 g.

mielone
niemielone

18
16
14
4
2
20Ti_BA

30Ti_BA

40Ti_BA

50Ti_BA

Rys. 2. Powierzchnia waciwa badanych proszków kompozytowych
przed i po 6-cio godzinnym mieleniu attrycyjnym.
Fig. 2. Specic surface area of the studied composite powders before
and after 6 h attrition grinding.

Domia materiau mielników cyrkoniowych wynosi od 7,5
do 10,9% masy proszkowego wsadu myna. Rós on pocztkowo wraz ze wzrostem zawartoci TiB2 w proszkach kompozytowych (ukady 20Ti_BA i 30Ti_BA), a nastpnie stabilizowa si na wartoci 10,5±0,4%, co jest pokazane na
Rys. 3. Takie zachowanie mogo mie po czci zwizek
z zaobserwowanym trendem spadkowym wielkoci krystalitów TiB2 (Rys. 4), który towarzyszy wzrostowi jego zawartoci w proszkach kompozytowych. Implikowao to zmniejszenie si, niejako, „wydajnoci abrazyjnej” ziaren TiB2 i kompensowao jednoczesny wzrost tego parametru w kontek-
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dwuborku tytanu na wzrost powierzchni waciwej cyrkoniowych proszków kompozytowych i na obnion podatnoci
na rozdrabnianie w zastosowanych warunkach mielenia, po
przekroczeniu wartoci ~29% obj. TiB2. Podczas mielenia
w kulowym mynie mieszadowym na mokro mielnikami wykonanymi z polikrystalicznego tetragonalnego dwutlenku cyrkonu zaobserwowano znaczny domia. Jego warto zwikszaa si przy zawartoci wtrce TiB2 wynoszcej poniej
21 % obj. i bya praktycznie niezalena od udziau wtrce
w zakresie 21-38% obj. TiB2. Takie zachowanie ma prawdopodobny zwizek z rozmiarem wtrce TiB2 i morfologi
czstek kompozytowych proszków cyrkoniowych otrzymywanych w procesie in situ.
Rys. 3. Domia mielników 3Y-TZP po 6-cio godzinnym mieleniu attrycyjnym w funkcji zawartoci TiB2 w wyjciowym proszku kompozytowym.
Fig. 3. Admixture of the 3Y-TZP grinding media after 6 h attrition
grinding as a function of TiB2 content in the starting composite
powder.

Podzikowanie
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Rys. 4. Rozmiar krystalitów TiB2, w kierunku prostopadym do paszczyzny krystalogracznej (011), w funkcji jego udziau objtociowego w wyjciowym proszku kompozytowym niepoddanym mieleniu.
Pomiary wykonano w oparciu o poszerzenia poówkowe piku sygnau dyfrakcji promieniowania X odpowiadajcego podanej paszczy nie krystalogracznej.
Fig. 4. TiB2 crystallite size in the direction perpendicular to the (011)
crystallographic plane as a function of titanium diboride volume content in the starting composite powder. The values were measured
basing on a half width broadening of the diffraction line corresponding to the indicated plane.

cie zwikszajcej si zawartoci TiB2. Ponadto niewykluczone jest, e dua cz bardzo abrazyjnych wzgldem
3Y-TZP ziaren TiB2 bya okludowana w agregatach fazy tlenkowej, jako wynik specy ki wysokotemperaturowej krystalizacji dwuborku tytanu in situ poród ziaren ZrO2 ulgajcych spiekaniu w warunkach otrzymywania proszku kompozytowego; tym samym czstki TiB2 byy izolowane od mielników w trakcie mielenia.

4. Podsumowanie
Badania nad wpywem udziau objtociowego czstek
dwuborku tytanu syntezowanych in situ w proszkach kompozytowych ZrO2/TiB2 na ich podatno na rozdrabnianie
i na domia materiau mielników 3Y-TZP, przedstawione w niniejszej pracy, wskazuj na hamujcy wpyw udziau czstek
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