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Streszczenie
Niniejsza praca skupia si na samosmarujcych tworzywach bazujcych na nanometrycznym tlenku glinu. W badaniach wykorzystano heksagonalny azotek boru jako faz majc na celu obnienie wspóczynnika tarcia materiaów przeznaczonych na ostrza skrawajce. Modykator wprowadzano do ukadu w ilociach 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 oraz 30 % obj. Przedstawiono metodyk otrzymywania tworzyw z ukadu Al2O3–hBN. W pracy przeprowadzono badania wpywu dodatku azotku boru na waciwoci mechaniczne takie jak twardo, wytrzymao na zginanie, odporno na kruche pkanie, modu Younga i liczba Poissona. Przedstawione badania zostay wykonane w ramach projektu „Spiekane materiay narzdziowe przeznaczone na ostrza narzdzi do obróbki z wysokimi prdkociami skrawania” nr POIG.01.03.01-12-024/08.
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MECHANICAL AND APPLICATION PROPERTIES OF ALUMINA MATERIALS MODIFIED WITH HEXAGONAL
BORON NITRIDE
The work focuses on self-lubricating materials based on nanometric alumina. Hexagonal boron nitride was used in the study as a phase
aiming to decrease a friction coefcient of the materials for cutting tools. The modicator was incorporated to the system in the amount of
0.5, 1, 2, 5, 10, 20 and 30 vol.%. A preparation method of materials in the Al2O3–hBN system is described. The studies on effects of boron
nitride additive and preparation conditions on such mechanical properties as hardness, fracture toughness, Young’s modulus and Poisson’s
ratio were shown. The presented studies were carried out within the connes of the project „Spiekane materiay narzdziowe przeznaczone na ostrza narzdzi do obróbki z wysokimi prdkociami skrawania” nr POIG.01.03.01-12-024/08.
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1. Wprowadzenie
Czysty tlenek glinu jest atwo spiekalnym materiaem nie
wymagajcym stosowania dodatkowego cinienia w procesie spiekania. Od strony produkcyjnej jest on atwo dostpnym, tanim oraz dobrze kontrolowanym materiaem. W postaci spieku cechuje si on wysok twardoci, odpornoci
na zuycie mechaniczne oraz stabilnoci w wysokiej temperaturze oraz dobr odpornoci chemiczn [1, 2]. Przemawia to za jego wykorzystaniem w celu produkcji narzdzi
do obróbki mechanicznej oraz skrawaniem. Niestety materia ten posiada te kilka niekorzystnych cech dla tego zastosowania. Wymieni tu naley nisk odporno na wstrzs
termiczny, niski wspóczynnik odpornoci na kruche pkanie, czy nisk wytrzymao mechaniczn. Dlatego te na
przykad w celu podniesienia odpornoci na kruche pkania, wytrzymaoci oraz twardoci materiau wprowadza si
róne fazy do osnowy tlenku glinu, takie jak ZrO2, SiC, TiC,
WC, TiB2, ZrB2, TiN, oraz ich roztwory stae [3-7]. Mniej jest
natomiast prac powiconych obnieniu wspóczynnika tar-
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cia, który równie jest bardzo istotnym parametrem w procesie obróbki skrawaniem.
Dlatego te w niniejszej pracy skupiono uwag na otrzymywaniu materiaów o niskim wspóczynniku tarcia z przeznaczeniem do obróbki skrawaniem z wysokimi prdkociami skrawania. Ze wzgldu na potrzeb obnienia tarcia, do
materiau wyjciowego submikronowego, niskospiekajcego si, komercyjnego tlenku glinu dodano rodek smarujcy
w postaci heksagonalnego azotku boru (tzw. biaego gratu)
[8]. W celu wyeliminowania trudnoci ze spiekaniem heksagonalnego azotku boru, materiay z jego dodatkiem prasowano na gorco. Stay rodek smarujcy wprowadzano do
ukadu w ilociach od 0,5 do 30 % objtociowych. W pracy skupiono si na badaniach wpywu dodatku heksagonalnego azotku boru na ksztatowanie si waciwoci mechanicznych otrzymywanych tworzyw.

2. Eksperyment
Do otrzymywania tworzyw kompozytowych z ukadu Al2O3–hBN
wykorzystano komercyjne proszki: submikronowy tlenku glinu Taimi-
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cron TM-DAR rmy TAIMEI CHEMICALS CO. LTD oraz submikronowy heksagonalny azotek boru BO-501 rmy Atlantic Equipment
Engineers. Proszki zestawiono w proporcjach wagowych tak, aby
mieszaniny zwieray 0, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 i 30 % obj. azotku boru.
Przygotowane ukady poddano procesowi homogenizacji w mynku obrotowo-wibracyjnym. Etap homogenizacji prowadzono w rodowisku alkoholu izopropylowego przez 6 godzin przy 80%. wypenieniu komory mielnikami tlenku glinu w celu roztarcia aglomeratów azotku boru. Po wysuszeniu i granulacji mieszaniny otrzymany
materia poddano prasowaniu na gorco, wykorzystujc urzdzenie
do spiekania pod cinieniem rmy Thermal Technology INC. Proces
prowadzono w przepywie argonu pod cinieniem 25 MPa z szybkoci ogrzewania 10°C/min do temperatury ko cowej 1400°C, w której nastpnie prowadzono proces wygrzewania przez 60 min. Otrzymano spieki o gruboci 6 mm i rednicy 75 mm.

3. Wyniki bada i dyskusja
Uzyskane w wyniku prasowania na gorco spieki, przy
bardzo niskim udziale objtociowym nie przekraczajcym
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2% wprowadzonego heksagonalnego azotku boru, charakteryzoway si wystpowaniem takich faz jak glin oraz boran glinowy Al18B4O33. Wprowadzana faza modykatora hBN
pojawiaa si dopiero w spiekach o wyszym jego steniu.
W uzyskanych spiekach oznaczono take gsto pozorn metod waenia hydrostatycznego. Na Rys. 1 przedstawiono porównanie gstoci pozornej spieków z gstoci teoretyczn, wyliczon na podstawie prawa mieszanin, w funkcji udziau objtociowego hBN. Stwierdzono, e
mona otrzyma gste spieki z ukadu Al2O3–hBN o gstoci wzgldnej powyej 98,5 % dla ukadów, gdzie udzia objtociowy wprowadzonego heksagonalnego azotku boru
nie przekracza 10 %.
Przeprowadzono równie badania waciwoci sprystych metod ultrad wikow otrzymanych materiaów. Wyniki prdkoci fali sprystej po gruboci oraz rednicy otrzymanych próbek przedstawiono na Rys. 2.
Uzyskane wyniki prdkoci fali wykazay, e dopiero
w przypadku wystpienia w materiale znacznych zawartoci
heksagonalnego azotku boru pojawiaa si dua anizotropia

Rys. 1. Gsto pozorna i teoretyczna w funkcji udziau objtociowego heksagonalnego azotku boru.
Fig. 1. Apparent and theoretical density as a function of volume content of hexagonal boron nitride.

Rys. 2. Prdko fali ultradwikowej rozchodzcej si w materiaach Al2O3–hBN w funkcji udziau objtociowego heksagonalnego azotku boru.
Fig. 2. Ultrasonic wave velocity in the Al2O3–hBN materials as a function of volume content of hexagonal boron nitride.
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Tabela 1. Waciwoci spryste próbek o anizotropii nie przekraczajcej 10 %.
Table 1. Elastic properties of the samples showing anisotropy smaller than 10 %.

Udzia objtociowy hBN [%]

Modu Younga, E
[MPa]

Modu cinania, G
[MPa]

Liczba Poisson, n

0% hBN po rednicy

398 ± 3

161 ± 0,5

0,239 ± 0,002

0% hBN po gruboci

396 ± 15

161 ± 1

0,229 ± 0,011

0,5% hBN po rednicy

397 ± 4

160 ± 0,5

0,239 ± 0,003

0,5% hBN po gruboci

394 ± 15

161 ± 1

0,224 ± 0,012

1% hBN po rednicy

389 ± 1

157 ± 0,4

0,238 ± 0,001

1% hBN po gruboci

377 ± 8

153 ± 1

0,228 ± 0,007

2% hBN po rednicy

381 ± 1

154 ± 0,1

0,234 ± 0,001

2% hBN po gruboci

364 ± 14

150 ± 0,6

0,214 ± 0,011

prdkoci fali sigajca powyej 10 %. Dlatego te w Tabeli
1 zebrano wyniki wartoci waciwoci sprystych tylko dla
tworzyw o anizotropii poniej 10 %, gdzie ilo wprowadzonego hBN nie przekraczaa 2 %. Uzyskane wartoci moduów Younga i cinania s zblione do ich typowych wartoci
dla czystego spieku tlenku glinu. Wyniki wskazuj na brak
znaczcego wpywu maych iloci wprowadzanego hBN na
waciwoci spryste badanych tworzyw.

Rys. 4. Wpyw dodatku hBN na wytrzymao na zginanie materiaów z badanego ukadu Al2O3-hBN.
Fig. 4. Effect of hBN additive on mechanical strength of the Al2O3-hBN materials.
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Dla otrzymanych spieków wykonano równie badanie
twardoci Vickersa (Rys. 3). Okazao si, e tylko dla spieków dwufazowych (tlenek glinu - boran glinowy) uzyskano twardo wiksz ni 14 GPa. W przypadku wikszego
dodatku fazy smarujcej hBN nastpowa znaczny spadek
twardoci uzyskanych tworzyw, co nie jest akceptowalne dla
narzdzi skrawajcych. Dlatego te koniecznym jest wprowadzenie dodatkowej trzeciej fazy w postaci wglików, bor-

Rys. 3. Twardo materiaów Al2O3–hBN w funkcji udziau objtociowego heksagonalnego azotku boru.
Fig. 3. Hardness of the Al2O3–hBN materials as a function of volume content of hexagonal boron nitride.
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Rys. 5. Odporno na kruche pkania wytworzonych materiaów z rón zawartoci heksagonalnego azotku boru.
Fig. 5. Fracture toughness of the studied materials as a function of hBN content.

ków lub azotków metali przejciowych, ale tylko w przypadku spieków zawierajcych niewielkie iloci hBN.
Wykonano równie badania wytrzymaoci na zginanie
metod trójpunktow. Uzyskane wyniki bada przedstawiono na Rys. 4. Uzyskane wartoci wytrzymaoci na zginanie spieków wskazuj, e dodatek hBN moe prowadzi do
podwyszenia wytrzymaoci na zginanie dla iloci wprowadzanego heksagonalnego azotku boru nie przekraczajcych
wartoci 10 % objtociowych.
Na Rys. 5 przedstawiono wyniki wartoci wspóczynnika
krytycznej intensywnoci napre w przypadku wytworzonych materiaów z rónym dodatkiem hBN. Badanie wykonano metod trójpunktowego zginania belki z karbem. Wyniki pomiarów pokazuj, e dodatek do 10 % obj. hBN nie
wpywa na obnienie odpornoci na kruche pkanie wytworzonych materiaów. Zatem podwyszenie wartoci wspóczynnika KIc mona bdzie oczekiwa dopiero w wyniku pó niejszego wprowadzenia do ukadu faz generujcych naprenia cieplne i modykujcych drog propagacji pknicia.
Od strony aplikacyjnej uzyskano wyniki obnienia wspóczynnika tarcia uzyskanych tworzyw do wartoci 0,25.

4. Wnioski
Na podstawie prowadzonych bada nad otrzymywaniem
kompozytów z ukadu Al2O3-hBN stwierdzono, i ju 5% dodatek heksagonalnego azotku boru prowadzi do znaczcego
obnienia twardoci otrzymanych tworzyw. Natomiast wprowadzenie hBN do ukadu w ilociach nie przekraczajcych
10% obj. wpywa na podwyszenie wytrzymaoci spieków
przy zachowaniu staych wartoci odpornoci na kruche pkanie. Badania wspóczynnika tarcia wykazay, i kompozyty na bazie tlenku glinu i azotku boru rokuj nadziej na zastosowanie ich jako materiau na ostrza skrawajce. Podwyszenie wartoci twardoci oraz wspóczynnika odpornoci na kruche pkanie mona bdzie uzyska poprzez wprowadzenie do ukadu trzeciej fazy w postaci wtrce wglików, borków i azotków metali przejciowych.
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