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Streszczenie
W artykule opisano sposób wytwarzania i podstawowe waciwoci mechaniczne kompozytów Al2O3 – x % wag. TiB2 (x = 1, 2,5, 5,
7,5, 10 i 15). Finalne zagszczenie kompozytów przebiegao jedn z dwóch metod: spiekanie swobodne lub prasowanie na gorco. Seria
kompozytów spiekanych swobodnie charakteryzowaa si nisk gstoci wzgldn. Z tego wzgldu dalszym badaniom zostay poddane
tylko kompozyty wytwarzane na drodze prasowania na gorco. W przypadku kompozytów spiekanych pod cinieniem uzyskane gstoci
wzgldne nie byy nisze ni 98,4 %. W pracy przedstawiono równie wyniki porowatoci i nasikliwoci próbek. Kompozyty spiekane pod
cinieniem posiadaj wysok twardoci dochodzc do 1968 HV20 w przypadku próbki Al2O3 – 10 % wag. TiB2. Wyniki moduu Younga s bardzo zblione do wartoci teoretycznych wyliczonych z reguy mieszanin i zawieraj si w przedziale od 399 GPa do 420 GPa.
Sowa kluczowe: tlenek glinu, dwuborek tytanu, kompozyty ceramiczne

THE ALUMINA MATRIX COMPOSITES FOR CUTTING TOOL POINTS
The article describes a way of production and basic mechanical properties of the Al2O3 – x wt.%TiB2 (x = 1, 2.5, 5, 7.5, 10 and 15)
composites. Final densi cation was carried out by using one of two methods: natural sintering or hot pressing. A series of atmospheric
pressure sintered composites showed a low relative density. Thereby only the hot pressed composites were further examined. In case of
the hot pressed composites the relative density results were not lower than 98.4 %. In current work, the results of porosity and absorbability measurements are also present. The hot pressed composites have high hardness reaching 1968 HV20 for the Al2O3 – 10 wt.% TiB2
sample. The measured values of Young’s modulus are very close to theoretical values calculated from the rule of mixture, and they range
from 399 GPa to 420 GPa.
Keywords: Alumina, TiB2, Ceramic composites

1. Wprowadzenie
Tlenek glinu jest materiaem o szerokiej gamie zastosowa
w przemyle. Naley zaznaczy, e nazwa tlenek glinu w poniszym artykule odnosi si do odmiany Į-Al2O3 czyli korundu.
Korund posiada jedn z najwyszych trwaoci chemicznych
wród tlenków, co czyni go odpornym na wikszo roztworów
kwasów organicznych i nieorganicznych. Jest on równie materiaem ogniotrwaym i arowytrzymaym. Jest stosowany od
wielu lat na tygle, pytki, ksztatki, dysze, osony oraz ostrza
narzdzi skrawajcych [1]. Al2O3 dziki jego uytkowym waciwociom jest materiaem bardzo dobrze poznanym. Posiada on twardo na poziomie 18 GPa, modu Younga wynoszcy 400 GPa, KIc = 3,5 MPa·m1/2. Ostrza narzdzi skrawajcych wykonane z korundu uywane s przede wszystkim
do obróbki eliwa szarego oraz stali wglowych i stopowych
o twardoci nie przekraczajcej 38 HRC [2].
Wraz z rozwijajcym si przemysem i dziedzinami nauki ten przemys wspierajcymi powstaj koncepcje nowych,
coraz lepszych materiay. W przypadku obróbki skrawaniem
dono midzy innymi do wyeliminowania koniecznoci uy-
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wania cieczy chodzco-smarujcych. Tworzy ona dodatkowe koszty dla procesów skrawania. Takie ciecze musz by
usuwane po uyciu. Z racji tworzenia lotnych substancji, które mog powodowa choroby skóry lub dróg oddechowych,
naley zabezpieczy odpowiednio obsug maszyn podczas
obróbki skrawaniem.
Alternatyw dla tych materiaów s kompozyty zawierajce stae rodki smarne (ang. solid lubricants). Jednym z takich kompozytów jest omawiany w tej pracy materia Al2O3
– x % wag. TiB2. Podczas prób skrawania z wysokimi prdkociami na powierzchni kontaktu materia skrawany-ostrze
tworzy si cienka powoka produktów utleniania dwuborku tytanu, która obnia tarcie pomidzy dwoma elementami [3-4].
Jednym z najwaniejszych parametrów podczas doboru materiau na ostrze skrawajce jest bez wtpienia twardo, która decyduje o tym jakie materiay bd mogy by
poddane obróbce. TiB2 charakteryzuje si wysok twardoci (25 GPa, mierzona metod Vickersa pod obcieniem
5N), co jest jego dodatkowym atutem poza waciwociami
smarnymi jako faza zbrojca. Dodatkowo TiB2 charakteryzuje si moduem Younga wynoszcym 565 GPa oraz odpor-
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noci na pkanie na poziomie 6,2 MPa·m1/2 [5]. Tym niemniej naley podkreli, e azotek boru naley do materiaów trudnospiekalnych, co znacznie ogranicza maksymalny
jego udzia w kompozytach spiekanych w stosunkowo niskich temperaturach [6-7].
Celem prezentowanej pracy byo wytworzenie gstych
kompozytów Al2O3 – x % wag. TiB2 drog spiekania swobodnego i prasowania na gorco oraz charakterystyka waciwoci otrzymanych materiaów.

2. Eksperyment
Materiaami wykorzystanymi do otrzymania kompozytów Al2O3 – x % wag. TiB2 byy komercyjny proszek Į-Al2O3
o czystoci chemicznej 99,99 % rmy Taimei Chemicals Co.,
Ltd. oraz proszek TiB2 o czystoci 99,5 % rmy Alfa Cesar
GmbH&Co KG. Proszek tlenku glinu charakteryzowa si
redni wielkoci czstek na poziomie 135 nm. Morfologi
i rozkad wielkoci czstek przedstawia Rys. 1.
Proszek TiB2 ze wzgldu na zbyt du redni wielko
ziarna (11,77 m) w stosunku do materiau osnowy zosta
poddany rozdrabnianiu w mynku typu Attritor przez 120 min
z prdkoci 580 obr/min. Morfologi i rozkad wielkoci
czstek proszku TiB2 po mieleniu przedstawiono na Rys. 2.
Przygotowanie mieszanin proszków odbyo si na drodze mieszania w mynie obrotowym przez 6 h w obecnoci
alkoholu izopropylowego oraz mielników wykonanych z tlenku glinu. Stosunek mielników do proszku wynosi 2,5:1. Mieszaniny proszków zostay nastpnie umieszczone na czas
48 h w suszarce w temperaturze 50ºC, w celu odparowania

Rys. 2. Morfologia i rozkad wielkoci czstek proszku TiB2.
Fig. 2. Morphology and grain size distribution of the TiB2 powder.

alkoholu. Skad wytworzonych mieszanin proszków przedstawia Tabela 1.
Otrzymane mieszaniny proszków charakteryzuj si
obecnoci nastpujcych faz: Į-Al2O3 oraz TiB2, co potwierdza przeprowadzona analiza fazowa. Przykadowy dyfraktogram dla mieszaniny Al2O3 – 5 % wag. TiB2 przedstawia Rys. 3.
Tabela 1. Udzia masowy TiB2 w wytworzonych kompozytach Al2O3
– x % wag. TiB2.
Table 1. Mass fraction of TiB2 in the produced Al2O3 – x wt.% TiB2
composites.
Kompozyty Al2O3 – x % wag. TiB2
Udzia TiB2 [% wag.]

Rys. 1. Morfologia i rozkad wielkoci czstek proszku Al2O3.
Fig. 1. Morphology and grain size distribution of the Al2O3 powder.
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Zagszczenie próbek odbywao si dwoma sposobami:
1) prasowanie izostatyczne na zimno przy uyciu prasy rmy Autoclave Engineers pod cinieniem 200 MPa przez
5 min oraz spiekanie swobodne w atmosferze argonu
w temperaturze 1350ºC w czasie 1h,
2) prasowanie na gorco (HP, ang. hot pressing) w atmosferze argonu na prasie rmy Astro; cinienie 30 MPa,
temperatura 1350ºC, czas 1 h.
Spieki zostay poddane szlifowaniu oraz polerowaniu
koczc na zawiesinie diamentowej 1 m. Gsto, porowato oraz nasikliwo kompozytów zostay okrelone metod waenia hydrostatycznego na wadze Radwag WPS.
Twardo HV zostaa zmierzona przy uyciu mikrotwardociomierza rmy Future-Tech. Przeprowadzono pomiary moduu Younga metod ultrad wikow wykorzystujc urz-

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

435

K. BRONISZEWSKI, A. ZAWADA, A. OLSZYNA

Rys. 3. Przykadowy dyfraktogram mieszaniny proszków Al2O3 – 5 % wag.TiB2.
Fig. 3. Exemplary diffractogram of the Al2O3 – 5 wt.% TiB2 powder mixture.

dzenie rmy OPTEL. Analiza fazowa zostaa wykonana na
dyfraktometrze Philips 1830 z lamp miedzian. Obserwacj mikrostruktury oraz analiz chemiczn przeprowadzono
przy uyciu skaningowego mikroskopu elektronowego Hitachi 3500 z przystawk EDS.

3. Wyniki bada
Wyniki gstoci pozornej oraz wzgldnej wytworzonych
kompozytów przedstawia Rys. 4. Wszystkie kompozyty o zawartoci TiB2 z zakresu 1-10 % wag., wytworzone metod
HP, charakteryzuj si gstoci wzgldn nie mniejsz ni
98,4 %. Spieki o zawartoci 15 % wag. TiB2 maj widocznie
nisz gsto wzgldn, która wynosi 97,7 %. W przypadku spiekania swobodnego uzyskano kompozyty o gstoci
wzgldnej poniej 89 %. Jest to bardzo niska warto, uniemoliwiajca obiektywn ocen waciwoci mechanicznych
kompozytów. Z tego powodu dalsza cz artykuu bdzie
dotyczya tylko próbek zagszczanych metod prasowania na gorco.
Porowato zamknita wytworzonych kompozytów nie
przekracza wartoci 1,4 %, a nasikliwo wartoci 0,2 %.
Wyjtkiem s spieki o najwyszym udziale TiB2 charakteryzujce si porowatoci zamknit wynoszc 1,7 %. Porowato zamknit i nasikliwo kompozytów Al2O3 – x %
wag. TiB2 przedstawia Rys. 5.
Przeprowadzona analiza fazowa wykazaa wystpowanie
nastpujcych faz we wszystkich kompozytach Al2O3 – x %
wag. TiB2: Į-Al2O3, TiB2, TiO2, Al18B4O33. Przykadowy dyfraktogram dla próbki Al2O3 – 5 % wag. TiB2 przedstawia Rys. 6.
Obserwacje mikrostruktury potwierdziy wystpowanie
w kompozytach Al2O3 – x % wag. TiB2 faz Į-Al2O3, TiB2, oraz
TiO2 co przedstawia Rys. 7. Faza Al18B4O33 jest najprawdopodobniej bardzo rozproszona, a jej zawarto w kompozycie nieznaczna. Nie udao si jej zlokalizowa wykorzystujc punktow analiz chemiczn. Na Rys. 7 wida równie równomierne rozmieszczenie fazy zbrojcej w osnowie.
Wyniki bada moduu Younga oraz twardoci przedstawia Tabela 2 oraz Rys. 8. Uzyskane wartoci moduu Younga s zblione do wartoci teoretycznej wyliczonej z reguy
mieszanin. Wraz ze wzrostem udziau fazy TiB2 ronie modu Younga kompozytów. Osiga wartoci od 382 GPa dla
czystego tlenku glinu do 420 GPa dla 15 % wag. TiB2.
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a)

b)
Rys. 4. Wyniki gstoci pozornej (a) i wzgldnej (b) wytworzonych
kompozytów Al2O3 – x % wag.TiB2 spiekanych swobodnie oraz pod
cinieniem.
Fig. 4. Apparent (a) and relative (b) density results of the Al2O3 –
5 wt.% TiB2 composites pressureless sintered or hot pressed.
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Rys. 7. Przykadowa mikrostruktura próbki Al2O3 – 5 % wag. TiB2 wykonana przy uyciu skaningowego mikroskopu elektronowego w trybie elektronów wstecznie rozproszonych: 1 - Al2O3, 2 - TiB2, 3 - TiO2.
Fig. 7. Microstructure of Al2O3 – 5 wt.% TiB2 taken on a scanning
electron microscope in back scattered electron mode: 1 - Al2O3,
2 - TiB2, 3 - TiO2.
Tabela 2. Wyniki bada moduu Younga oraz twardoci Vickersa dla
kompozytów Al2O3 – x % wag.TiB2.
Table 2. Young’s modulus and Vickers’ hardness for the Al2O3 – x
wt.% TiB2 composites.

b)
Rys. 5. Porowato zamknita (a) oraz nasikliwo (b) kompozytów spiekanych pod cinieniem.
Fig. 5. Closed porosity (a) and absorbability (b) of the hot pressed
composites.
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Rys. 6. Przykadowy dyfraktogram wytworzonego kompozytu Al2O3 – 5 % wag. TiB2.
Fig. 6. Exemplary diffractogram of the Al2O3 – 5 wt.% TiB2 composite.
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4. Podsumowanie

a)

Kompozyty Al2O3 – x % wag. TiB2 spiekane metod prasowania na gorco charakteryzuj si gstoci wzgldn
powyej 98,4 %, za wyjtkiem próbki o udziale 15 % wag.
TiB2, której gsto wyniosa 97,7 %. Najwysz gstoci
99 % charakteryzuje si kompozyt o udziale dwuborku tytanu wynoszcym 10 % wag. Metoda prasowania na gorco zapewnia lepsze zagszczenie kompozytów ni spiekanie swobodne, w którego przypadku nie uzyskano gstoci
wzgldnej wyszej ni 89%. Nasikliwo spieków jest nieznaczna i nie przekracza wartoci 0,2 %.
Wzrost udziau fazy zbrojcej powoduje wzrost moduu
Younga oraz twardoci. Modu Younga wzrasta od wartoci
399 GPa dla 1 % wag. dodatku TiB2 do 420 GPa dla spieku o zawartoci 15 % wag. TiB2 i jest bardzo bliski wartoci
teoretycznej wyliczonej z reguy mieszanin jak wytworzone kompozyty powinny uzyska. Warto moduu Younga
dla próbki z czystego tlenku glinu wynosi 382 GPa. Otrzymane kompozyty charakteryzuj si zwikszon twardoci w porównaniu z próbk z czystego tlenku glinu i osigaj najwysz twardo dla próbki Al2O3 – 10 % wag. TiB2
wynoszc 1968 HV20.
Przedstawiony sposób wytwarzania kompozytów Al2O3
– x % wag. TiB2 prowadzi do otrzymania spieków charakteryzujcych si wysok gstoci oraz twardoci.
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b)
Rys. 8. Wpyw udziau wagowego TiB2 na modu Younga (a) oraz
twardo (b) kompozytów Al2O3–TiB2.
Fig. 8. In uence of mass fraction of TiB2 on Young’s modulus (a)
and hardness (b) of the Al2O3–TiB2 composites.

Wzrost udziau fazy zbrojcej prowadzi do wzrostu twardoci spieków. Dodatek 1 % dwuborku tytanu do osnowy
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badanych skadów otrzymano w przypadku kompozytu o zawartoci 10 % wag. TiB2. W przypadku próbki zawierajcej
15 % wag. TiB2 zaobserwowano spadek twardoci w porównaniu z poprzednimi próbkami. Przyczyn jest jej niska gsto. Mona wnioskowa, e przyczyn wzrostu twardoci
w wytworzonych kompozytach oprócz wzrostu udziau fazy
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rozrostu ziaren podczas spiekania. Tym niemniej, mimo i
jest to bardzo prawdopodobne, naley przeprowadzi dalsze badania w celu potwierdzenia tej tezy.
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