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Streszczenie
Wgliki pierwiastków grup przejciowych charakteryzuj si przede wszystkim bardzo wysok twardoci oraz wysokimi temperaturami topnienia. Jednak ich szersze wykorzystanie, w roli materiaów konstrukcyjnych ograniczone jest przecitn odpornoci na kruche
pkanie. Badany w pracy ukad TiC-Cr3C2, posiada ograniczon wzajemn rozpuszczalno , co pozwala na syntez materiaów kompozytowych. Ponadto obecno wglika chromu wykazuje bardzo korzystny wpyw na mikrostruktur i waciwoci kompozytów ziarnistych
wglika tytanu. Podczas pracy otrzymano cztery serie kompozytów rónicych si udziaem wglika chromu i wglika tytanu. Zmierzono
waciwoci mechaniczne i zebrano dokumentacj mikrostruktury, która posuya do wykonania modelowania stanu napre cieplnych
powstajcych na skutek rónic we wspóczynnikach rozszerzalnoci cieplnej faz skadowych. Uzyskane wyniki oblicze w postaci map
napre cieplnych, pozwoliy na analiz mechanizmów zwikszajcych energi pkania i powodujcych umocnienie badanych ukadów.
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MODELING OF THERMAL STRESSES IN THE TiC-Cr3C2 COMPOSITES
Carbides of transition elements are mainly characterised by high hardness and high melting temperatures. However, their broader
application as structural materials is limited due to their mediocre fracture toughness. The TiC-Cr3C2system investigated in the work is
characterised by a limited mutual solubility of the components which enables synthesis of composite materials. Moreover, the presence of
chromium carbide favourably in uences microstructure and properties of particulate composites of titanium carbide. During the investigations, four series of composites with different amounts of chromium and titanium carbide were prepared. Their mechanical properties as well
as microstructure were characterised which enabled modelling of thermal stresses state created due to differences in thermal expansion
coefcients of the constituent phases. The results of calculations in the form of maps of the thermal stresses made possible to analyse
mechanisms of increasing fracture energy which resulted in toughening of the investigated systems.
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1. Preparatyka materiaów
Badane kompozyty otrzymano drog prasowania na
gorco [1] komercyjnych proszków TiC (Titanium Carbide
Powder TI-302 rmy Atlantic Equipment Engineers) i Cr3C2
(Chromium Carbide Powder CR-301 rmy Atlantic Equipment
Engineers) przy cinieniu prasowania 25 MPa. Temperatury spiekania ustalono na podstawie bada dylatometrycznych i zawieray si one w zakresie od 1710oC dla skadów
zawierajcych najmniejszy udzia wglika tytanu do 1800oC
dla skadów z najwiksz zawartoci TiC (Tabela 1). W celu
Tabela 1. Oznaczenie serii, udzia TiC oraz temperatury spiekania
serii kompozytów.
Table 1. Series label, TiC content and sintering temperature of the
studied composites.
Oznaczenie serii

450

25-75

50-50

80-20

90-10

Udzia TiC [% mol.]

25

50

80

90

Temperatura spiekania [°C]

1710

1710

1750

1800

usunicia tlenu do mieszanin dodano wgiel w postaci ywicy formaldehydowo-mocznikowej [2]. W ten sposób uzyskano cztery serie kompozytów rónicych si udziaem wglika tytanu i wglika chromu.

2. Pomiary waciwoci mechanicznych
Dla otrzymanych spieków wyznaczono metod ultrad wikow moduy sprystoci. Nastpnie, przy pomocy maszyny wytrzymaociowej Zwick/Roell 150kN, na podstawie
trójpunktowego zginania belek, okrelono wytrzymao na
zginanie [3]. Do wyznaczenia twardoci wykorzystano twardociomierz FM-700 rmy Future-Tech z zamontowanym
wgbnikiem Knoopa. Odporno na kruche pkanie zostaa wyznaczona metod Evansa [4] (trójpunktowe zginanie belek z karbem). Wyniki pomiarów zebrano w Tabeli 2.
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Tabela 2. Wyniki pomiarów gstoci i waciwoci mechanicznych badanych kompozytów.
Table 2. The results of measurements of density and mechanical properties for the studied composites.
Oznaczenie serii

25-75

50-50

80-20

90-10

Gsto pozorna [g/cm3]

6,43

6,06

5,41

5,17

Modu Younga, E [GPa]

381 ±7

387 ±4

401 ±3

419 ±3

Wytrzymao na zginanie, szg [MPa]

531 ±25

509 ±57

302 ±70

417 ±39

Twardo Knoopa, HK [GPa]

15,6 ± 0,5

17,3 ± 0,2

18,1 ± 0,4

18,2 ± 0,3

Wsp. kryt. int. Napre, KIC [MPa×m0,5]

4,7 ± 0,2

5,6 ± 0,3

5,3 ± 0,7

4,4 ± 0,4

a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Mikrostruktury otrzymanych kompozytów: a) seria 25–75, b) seria 50–50, c) seria 80–20, d) seria 90-10.
Fig. 1. Microstructures of the composites: a) 25–75 series, b) 50–50 series, c) 80–20 series, d) 90-10 series.

Obserwacje mikrostruktury oraz dokumentacj fotograczn wykonano przy pomocy SEM (Rys. 1). Analiza EDS
pozwolia na identykacj faz. Wybrane obrazy poddano binaryzacji i na ich podstawie stworzono modele geometryczne, które wykorzystano do dalszych oblicze.

ów. Modele obliczeniowe posiaday dwuwymiarow geometri i zostay obcione termicznie zakadajc chodzenie od
temperatury spiekania do temperatury 20oC [5]. Modelowanie wykonano przy pomocy metody elementów skoczonych, posugujc si pakietem Pro/Mechanica rmy PTC.
Wyniki modelowania w postaci map rozkadu napre
cieplnych dla czterech ukadów przedstawiono na Rys. 2.

4. Symulacje napre cieplnych

5. Dyskusja wyników

Obliczenia rozkadu napre cieplnych wykonano
w oparciu o rzeczywiste mikrostruktury badanych materia-

Otrzymane w trakcie realizacji pracy gste spieki wykazyway rosnce wartoci moduu sprystoci oraz twardoci wraz ze wzrostem udziau wysokomoduowej fazy wgli-

3. Mikrostruktura
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Rys. 2. Wyniki symulacji rozkadu napre cieplnych: seria 25–75, b) seria 50–50, c) seria 80–20, d) seria 90-10; kolorem bordowym
oznaczone s obszary o przewaajcym udziale napre rozcigajcych, a granatowym – ciskajcych.
Fig. 2. The results of simulation of the thermal stress distribution: a) 25–75 series, b) 50–50 series, c) 80–20 series, d) 90-10 series; maroon
and navy indicates areas with a predominant content of tensile and compressive stresses, respectively.

ka tytanu. Odwrotn tendencj zanotowano dla wyników pomiarów wytrzymaoci na zginanie. Szczególnie silne obnienie Vzg, poniej linii trendu, posiaday próbki z serii 80-20.
Odporno na kruche pkanie bya najwiksza dla serii 50-50
i 80-20. Dla próbek o skrajnych zawartociach wglika tytanu wartoci KIc byy nisze.
Mikrostruktura serii 27-75 i 50-50 jest zbliona. Ziarna
TiC s ostrokrawdziste i maj pokrój wyduony, a dla ukadu 50-50 tworz ju poczone obszary charakterystyczne
dla punktu perkolacji. Przy wikszych zawartociach wglika
tytanu faza wglika chromu tworzy izolowane ziarna o wyduonym ksztacie ulokowane na granicach i w naroach
ziaren TiC. Dla ukadu 90-10 odlegoci pomidzy ziarnami
wglika chromu s due, a wtrcenia rozmieszczone s wycznie w naroach ziaren TiC.
Obraz stanu napre badanych materiaów mona podzieli
na dwa graniczne przypadki[6]. Dla próbek o duym udziale
objtociowym wglika chromu uproszczony modelowy ukad
skada si z osnowy o wikszym wspóczynniku rozszerzalnoci cieplnej, w której rozmieszczone s izolowane ziarna
wykazujce mniejsza rozszerzalno ciepln (Do > Dw). Dla
takiego przypadku osnowa bdca pod wpywem napre
rozcigajcych rozchodzcych si promienicie, zaciska
bdzie ziarna fazy wtrconej. W drugim granicznym przypadku, gdy przewaa udzia objtociowy wglika tytanu,
osnowa o mniejszym wspóczynniku rozszerzalnoci cieplnej jest rozcigana stycznie do powierzchni midzyfazowej
ziaren, bdcych równie pod wpywem napre o tym samym znaku (Do < Dw).
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Rozkad napre cieplnych, uzyskany na podstawie rzeczywistych mikrostruktur, wykazywa jednak bardziej zoony charakter. W seriach 25-75 i 50-50, które mona przybliy pierwszym granicznym przypadkiem (Do > Dw), ziarna fazy wglika tytanu pozostaj w stanie napre ciskajcych a osnowa jest rozcigana. Jednak przy statystycznym rozmieszczeniu wyduonych ziaren TiC pojawiaj si
w osnowie obszary, w których dominuj naprenia ciskajce. Efekt ten narasta w miar zwikszania si udziau objtociowego fazy wglika tytanu i co za tym idzie zmniejszania si odlegoci midzy ziarnowych dla tej fazy.
Dla serii 80-20 oraz 90-10 zaobserwowano rozkad
napre zbliony do drugiego granicznego przypadku
(Do < Dw). Szczególnie dla ukadu najuboszego w wglik
chromu (90-10), gdzie odlegoci midzy ziarnami o wikszym a s due i praktycznie nie dochodzi do nakadania si
pól napre generowanych przez wtrcenia, osnowa jest
rozcigana stycznie do powierzchni midzyfazowej a w ziarnach zdecydowanie przewaaj naprenia rozcigajce.
Jednak w ukadzie bogatszym w wglik chromu (80-20), odlegoci midzy wyduonymi ziarnami fazy wtrconej s na
tyle mae, e dochodzi do silnego oddziaywania midzy nimi.
Efektem tego s obszary pomidzy ziarnami wglika chromu, w których dominuj naprenia rozcigajce.
Porównujc uzyskane wyniki modelowania napre
cieplnych z odpornoci na kruche pkanie i wytrzymaoci
na zginanie badanych kompozytów mona zauway istniejc midzy nimi korelacj. Najwiksze wartoci KIc uzyskay
ukady, w których dochodzi do oddziaywania pomidzy polami napre generowanymi przez wtrcenia (50-50 i 80-20).
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Pomimo rónic we wspóczynnikach rozszerzalnoci cieplnej, a co za tym idzie rodzaju napre dominujcych w ziarnach, w osnowie w obydwu przypadkach pojawiaj si obszary, w których dominuj naprenia rozcigajce, mogce
powodowa uruchamianie mechanizmu odchylania propagujcej szczeliny [7, 8]. Dla opisywanych ukadów w osnowach
zaobserwowano równie obszary bdce w stanie napre
ciskajcych, które to z kolei mog powodowa wyhamowanie rozwoju szczeliny na skutek anihilacji napre rozcigajcych bdcych si napdow procesu pkania. Udzia
tych stref jest jednak róny i dlatego dominujcym mechanizmem w ukadzie 50-50 wydaje si by mechanizm zwizany z zanikiem napre powodujcych rozwój szczeliny,
a w ukadzie 80-20 mechanizm odchylania szczeliny zwizany z obecnoci stref, w których przewaaj naprenia
o charakterze rozcigajcym. Strefy te mog jednak powodowa równie osabienie materiau, które zaobserwowano
w postaci znacznego obnienia wytrzymaoci na zginanie
dla próbek z serii 80-20.
Biorc pod uwag wyniki uzyskanych bada wytrzymaociowych oraz odporno na kruche pkanie mona stwierdzi , e najlepsze waciwoci posiadaj kompozyty powstae poprzez zestawienie wglika chromu i tytanu w stosunku
molowym 1:1 (seria 50-50). Posiadaj one najwiksz odporno na kruche pkanie (5,6 MPa·m0,5) przy zachowaniu
wysokiej wytrzymaoci na zginanie (509 MPa).
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6. Wnioski
Badane materiay kompozytowe w ukadzie TiC-Cr3C2,
otrzymane poprzez prasowanie na gorco komercyjnych
proszków wglika chromu i wglika tytanu wykazay oczekiwany wzrost odpornoci na kruche pkanie. Wykonane
symulacje komputerowe stanu napre cieplnych pozwoliy tumaczy wzrost odpornoci na kruche pkanie uruchamianiem mechanizmów zwikszajcych energi pkania poprzez wyduanie drogi propagacji szczeliny oraz oddziaywanie napre o charakterze ciskajcym skumulowanych
w osnowie z rozwijajcymi si w materiale pkniciami. Zauwaone obnienie wytrzymaoci na zginanie wystpujce
dla jednego z badanych ukadów przypisano niekorzystnemu rozkadowi napre cieplnych o charakterze rozcigajcym powodujcemu osabienie materiau.
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