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Streszczenie
Prezentowanie badania dotycz tworzyw opartych na mikroproszku tlenku glinu, stosowanych jako materia na ostrza narzdzi do obróbki z wysokimi prdkociami skrawania. W badaniach wykorzystano heksagonalny azotek boru jako mody kator w celu poprawienia waciwoci cieplnych oraz obnienia wspóczynnika tarcia. Dodatek azotku boru wprowadzany by do badanego ukadu w ilociach 0,5, 1, 2,
5, 10, 20 i 30 % objtociowych. W prezentowanej pracy przedstawiono metod otrzymywania prasowanych na gorco tworzyw Al2O3-hBN.
Przeprowadzona zostaa analiza strukturalna (metoda Rietvelda) i fazowa (XRD) badanych spieków. Zobrazowano równie zmiany mikrostrukturalne badanych materiaów w funkcji stenia mody katora. 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.
Sowa kluczowe: Al2O3, heksagonalny azotek boru, kompozyty, mikrostruktura nalna

PHASE, STRUCTURAL AND MICROSTRUCTURAL CHANGES IN THE Al2O3 – hBN MATERIALS
The presented studies concern materials based on alumina micropowder assigned for high speed cutting tools. Hexagonal boron nitride
was used as a modi cator, aiming to improve thermal properties and to decrease the friction coef cient. The boron nitride additive was 0.5,
1, 2, 5, 10, 20 and 30 vol.%. The methodology of obtaining the hot pressed Al2O3–hBN materials was shown. The structural and phase
analyses based on Rietveld re nement of X-ray diffraction patterns were carried out. The changes in microstructure of the studied materials
as a function of the modi cator content are described. The presented studies were carried out within the con nes 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
Materiay ceramiki na bazie tlenku glinu s jednymi z najczciej wykorzystywanych materiaów na narzdzia do obróbki mechanicznej ze wzgldu na ich waciwoci, dostpno, powtarzaln jako oraz koszt surowca. To
co przemawia za wykorzystaniem tych materiaów to ich wysoka odporno na cieranie, temperatur oraz odporno
chemiczna [1,2]. Niestety maa ich trwaoci wynika z niskiej
wytrzymaoci, maej odpornoci na kruche pkanie oraz niskiej odpornoci na wstrzs cieplny. W celu poprawienia waciwoci materiaów bazujcych na tlenku glinu wprowadza
si poza dobrze poznanymi do tej pory ZrO2 oraz SiC, take fazy wglików, azotków, borków metali przejciowych takich jak tytan i wolfram, a take ich roztwory stae [3-8].
W przypadku obróbki skrawania wane s równie waciwoci samosmarujce wykorzystywanych tworzyw. Dlatego te w niniejszej pracy w pierwszym etapie prowadzonych bada, przed etapem wprowadzenia twardych wtrce
do materiau, skupiono uwag na wprowadzaniu do tworzyw
na bazie submikronowego komercyjnego tlenku glinu dodat-
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ku obniajcego wspóczynnik tarcia w postaci hBN. W badaniach wykorzystano komercyjny submikronowy heksagonalnych azotek boru. Ze wzgldu na trudnoci ze swobodnym spiekaniem, utrudnionym przez dodatek hBN, otrzymywane do obróbki z wysokimi prdkociami skrawania tworzywa zawierajce dodatek smarujcy otrzymywano w procesie prowadzonym w urzdzeniu do formowania na gorco. W niniejszym artykule, jako cz obszerniejszej pracy
badawczej, zaprezentowano wyniki bada fazowych, strukturalnych i mikrostrukturalnych prowadzonych na spiekach
z ukadu Al2O3-hBN.

2. Eksperyment
Do otrzymywania tworzyw kompozytowych w ukadzie
Al2O3–hBN wykorzystano komercyjne proszki: submikronowy tlenku glinu Taimicron 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. Przygo-

ZMIANY FAZOWE, STRUKTURALNE I MIKROSTRUKTURALNE TWORZYW Al2O3 – hBN

towane 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 zgranulowaniu, mieszaniny poddano prasowaniu na gorco wykorzystujc urzdzenie spiekania pod cinieniem rmy Thermal Technology INC. Proces prowadzono w przepywie argonu pod cinieniem 25 MPa z szybkoci ogrzewania
10°C/min do temperatury 1400°C, gdzie wytrzymywano
przez 60 min. Otrzymano spieki o gruboci 6 mm i rednicy 75 mm.

3. Wyniki bada i dyskusja
W przypadku uzyskanych spieków oznaczono 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.

Rys. 2. Dyfraktogramy XRD tworzyw kompozytowych Al2O3-hBN.
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of the Al2O3-hBN composites.
Tabela 1. Analiza ilociowa udziau faz na bazie dyfraktogramów
XRD.
Table 1. Quantitative phase analysis on the basis of X-ray diffraction patterns.

Udzia obj. hBN [%]

Udzia wagowy faz w spieku [%]
Al2O3

Al18B4O33

hBN

0

100

0

0

0,5

98,5

1,5

0

1

98,6

1,4

0

2

98,6

1,4

0

5

97,2

1,1

1,7

10

95,5

1,3

3,2

20

92,6

1,3

6,1

30

92,9

1,3

5,8

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

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 %.
Na materiaach z ukadu Al2O3–hBN wykonano równie analiz fazow metod XRD, a zmiany fazowe w funkcji udziau objtociowego azotku boru przedstawiono na
Rys. 2.
Analiza XRD wykazaa, e niewielki dodatek heksagonalnego azotku boru do matrycy Al2O3 skutkuje uzyskaniem
spieków zawierajcych fazy tlenku glinu oraz boranu glinowego. Nieobecna faza azotku boru pojawia si w uzyskanym tworzywie dopiero po przekroczeniu 2 % obj. wprowadzonego azotku boru. Faza tworzcego si boranu glinowego pozostaje na staym poziomie nie przekraczajcym 1,5 %
mas. dla wszystkich skadów.
Wykonano równie pomiar parametru sieciowego metod Rietvelda dla fazy tlenku glinu. Wynik przedstawiono na Rys. 3.
Zmiany fazowe zachodzce w badanym ukadzie potwierdza równie obserwacja przeomów otrzymanych materiaów wykonana przy pomocy skaningowego mikrosko-

Rys. 3. Zmiana parametru sieciowego fazy gównej materiaów
Al2O3–hBN.
Fig. 3. The change of cell parameter of the main phase in the
Al2O3–hBN materials.

pu elektronowego. Ewolucj zmian mikrostrukturalnych na
przykadzie przeomów spieków w funkcji udziau objtociowego wprowadzonego heksagonalnego azotku boru przedstawiono na Rys. 4 i 5.
Na Rys. 6 przedstawiono analiz punktow pierwiastków,
któr wykonano metod spektroskopii z dyspersj energii.
Uwidoczniono istnienie duych aglomeratów hBN w tworzywach zawierajcych znaczne jego iloci.
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Rys. 4. Obserwacje przeomów próbek kompozytów Al2O3–hBN przy
uyciu SEM: a) Al2O3, b) Al2O3 - 0,5 % obj. hBN, c) Al2O3 – 1 % obj.
hBN, d) Al2O3 – 2 % obj. hBN.
Fig. 4. SEM observations of fractures of the Al2O3–hBN composites: a) Al2O3, b) Al2O3 – 0.5 vol.% hBN, c) Al2O3 – 1 vol.% hBN,
d) Al2O3 – 2 vol.% hBN.

Rys. 5. Obserwacje przeomów próbek kompozytów Al2O3–hBN przy
uyciu SEM: a) Al2O3 – 5 % obj. hBN, b) Al2O3 – 10 % obj. hBN,
c) Al2O3 – 20 % obj. hBN, d) Al2O3 – 30 % obj. hBN.
Fig. 5. SEM observations of fractures of the Al2O3–hBN composites:
a) Al2O3 – 5 vol.% hBN, b) Al2O3 – 10 vol.%, c) Al2O3 – 20 vol.% hBN,
d) Al2O3 – 30 vol.% hBN.
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Rys. 6. Punktowa analiza EDS na przykadzie kompozytu zawierajcego 30 % obj. heksagonalnego azotku boru: a) przeom próbki,
b) punkt 1 analizy - zawarto boru wynosi 36 % at. i azotu 39 % at.,
c) punkt 2 analizy – zawarto boru wynosi 21 % at. i azotu 18 % at.
Fig. 6. The results of EDS analysis on the example of composite containing 30 vol.% hexagonal boron nitride: a) fracture of the sample,
b) rst point of the analysis –36 at.% boron and 39 at.% nitrogen,
c) second point of the analysis – 21 at.% boron and 18 at.% nitrogen.

Powierzchnie otrzymanych spieków poddano obróbce
mechanicznej. Otrzymane zgady materiaów wytrawiono.
Na tak przygotowanych powierzchniach przeprowadzono
obserwacj zmian mikrostrukturalnych w funkcji stenia
hBN wykorzystujc skaningow mikroskopi elektronow.
Wyniki obserwacji zamieszczono na Rys. 7 i 8.

d)
Rys. 7. Obserwacje zmian mikrostrukturalnych kompozytów Al2O3–
hBN przy uyciu SEM: a) Al2O3, b) Al2O3 - 0,5 % obj. hBN, c) Al2O3
– 1 % obj. hBN, d) Al2O3 – 2 % obj. hBN.
Fig. 7. SEM observations of microstructures of the Al2O3–hBN composites: a) Al2O3, b) Al2O3 – 0.5 vol.% hBN, c) Al2O3 – 1 vol.% hBN,
d) Al2O3 – 2 vol.% hBN.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 2, (2011)

431

P. RUTKOWSKI, A. METRYKA, G. GÓRNY, L. STOBIERSKI, D. ZIENTARA, M.M. BU

KO

a)
Rys. 9. Analiza EDS kompozytu Al2O3 – 30 % obj. hBN; 1 pkt. –
42 at. B, 35 % at. N, 15 % at. O, 8 % at. Al.; 2 pkt. – 0 % at. B,
2 % at. N, 60 % at. O, 38 % at. Al.
Fig. 9. The results of EDS analysis of the Al2O3 – 30 vol.% hBN;
1 point. – B 42 at.%, N 35 at.%, O 15 at.%, Al 8 at.%; 2 point – B
0 at.%, N 2 at.%, O 60 at.%, Al 38 at.%.

b)

Na wytrawionych zgadach wykonano równie analiz
rozkadu pierwiastków metod EDS. Wynik analizy dla jednego z badanych materiaów przedstawiono poniej na Rys. 9.
Analiza mikrostrukturalna kompozytów z dodatkiem hBN
wykazaa, e wzrost stenia wprowadzanego heksagonalnego azotku boru powoduje ograniczenie rozrostu ziaren,
co widoczne jest na uzyskanych zdjciach przeamów. Przy
duych udziaach wprowadzanego mody katora widoczne
s aglomeraty hBN w materiale, które prowadzi mog do
znacznego obnienia waciwoci mechanicznych. Analiza
EDS potwierdza, e ciemne pola na uzyskanych obrazach
stanowi due iloci zaglomerowanego hBN.

4. Wnioski
–

–
c)

–

–

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, e:
moliwe jest otrzymanie gstych spieków w ukadzie
Al2O3–hBN metod prasowania na gorco dla udziaów
objtociowych hBN nie przekraczajcych 10%,
spieki z wprowadzonym azotkiem boru do 2 % obj. zbudowane s wycznie z faz tlenku glinu oraz boranu glinowego; powyej tego granicznego udziau pojawia si
w spieku faza hBN,
wiksze dodatki heksagonalnego azotku boru prowadz
do ograniczenia rozrostu ziaren, jak równie do powstawania aglomeratów hBN,
dodatek hBN znacznie mody kuje mikrostruktur otrzymanych materiaów.

Podzikowania

d)
Rys. 8 Obserwacje zmian mikrostrukturalnych kompozytów Al2O3 –
hBN przy uyciu SEM: a) Al2O3 - 5 % obj. hBN, b) Al2O3 - 10 % obj.
hBN, c) Al2O3 – 20 % obj. hBN, d) Al2O3 – 30 % obj. hBN.
Fig. 8. SEM observations of microstructures of the Al2O3–hBN
composites: a) Al2O3 – 5 vol.% hBN, b) Al2O3 – 10 vol.% hBN,
c) Al2O3 – 20 vol.% hBN, d) Al2O3 – 30 vol.% hBN.
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tanich i przyjaznych rodowisku metod projektowania materiaów ceramicznych dla obróbki skrawaniem z wysokimi
prdkociami trudno obrabialnych materiaów.
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