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Streszczenie
WĊglik wolframu charakteryzuje siĊ wysoką temperaturą topnienia, duĪą twardoĞcią, dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym oraz stabilnoĞcią chemiczną w podwyĪszonych temperaturach. DuĪa twardoĞü wĊglika oraz związana z nią wysoka odpornoĞü na zuĪycie Ğcierne predysponują go do wykorzystania jako doskonaáy materiaá na narzĊdzia skrawające. Niestety istotną wadą jednofazowych
narzĊdzi z wĊglika wolframu jest ich duĪa kruchoĞü, którą moĪna ograniczyü poprzez zastosowanie metalicznej osnowy. Najbardziej rozpowszechnionym materiaáem wykorzystywanym jako osnowa, juĪ od 1927 roku, jest kobalt. Kompozyty WC z domieszką kobaltu są cenionym materiaáem konstrukcyjnym i narzĊdziowym oraz dziĊki swym wáaĞciwoĞciom narzĊdzia wykonane z kompozytów WCCo stanowią ponad 50% ogóáu narzĊdzi skrawających.
Spiekanie wĊglika wolframu prowadzi siĊ swobodnie w zaleĪnoĞci od zawartoĞci kobaltu w temperaturze 1400-1500°C. àączny czas
samego spiekania, bez uwzglĊdnienia procesów rozdrabniania i mieszania, wynosi kilkanaĞcie godzin. Nowoczesną metodą pozwalającą przeprowadziü proces spiekania w niĪszej temperaturze i w znacznie krótszym czasie, ok. 10 min, jest metoda impulsowo-plazmowego spiekania PPS (Pulse Plasma Sintering), opracowana na Wydziale InĪynierii Materiaáowej Politechniki Warszawskiej. Istota tego procesu polega na wykorzystaniu impulsów elektrycznych do nagrzewania sprasowanego proszku. Nagrzewanie proszku impulsami prądu
nastĊpuje w wyniku wydzielania siĊ ciepáa Joule’a w miejscach kontaktu cząstek spiekanego proszku. Impulsy otrzymywane są w wyniku
rozáadowania baterii kondensatorów o pojemnoĞci 300 F.
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ mikrostruktury i wáaĞciwoĞci kompozytów WCCo o zawartoĞci 6% wag. kobaltu, spiekanych metodą PPS. Zastosowana metoda pozwoliáa w krótkim czasie, ok. 10 min, uzyskaü spieki o gĊstoĞci zbliĪonej do gĊstoĞci teoretycznej i twardoĞci na poziomie 1930 ± 30 HV30. ĝredni rozmiar ziaren WC w kompozycie zawierającym 6% wag. kobaltu wynosi 0,42 m, a najwiĊkszy udziaá ziaren wystĊpuje w zakresie 0,4-0,6 m.
Sáowa kluczowe: WC, wĊglik wolframu, kompozyt WCCo, spiekanie impulsowo-plazmowe (PPS)

PROPERTIES OF A WCCo COMPOSITE SINTERED BY THE PPS METHOD
Tungsten carbide is known for its high-temperature melting point, high hardness, good thermal and electrical conductivity and chemical stability at high temperature. The high hardness of the carbide and the associated high wear resistance predispose it as a perfect material for the manufacture of cutting tools. However, the tools made of solid tungsten carbide simultaneously reveal high brittleness. It can
be reduced by the addition of metallic phase distributed among WC grains. Since 1927, cobalt is successfully applied as an addition to the
WC matrix. Because of their properties, WCCo composites are valued cutting tool materials. Nowadays over 50% of manufacturing cutting tools are made of WCCo composites.
Sintering of tungsten carbide is carried out with no external pressure applied at 1400 °C to 1500 °C, depending on the content of cobalt. Total time of the sintering process, without taking into account the processes of grinding and mixing, is several hours. The modern
method which enables to carry out the process of sintering at lower temperatures and at signi¿cant shorter times (about 10 minutes) is
the Pulse Plasma Sintering method (PPS), elaborated and developed at the Faculty of Materials Science and Engineering at the Warsaw
University of Technology. The essence of this process involves the use of electric pulse to heat the compressed powder. Heating the powder with current pulses is due to release of Joule’s heat in the places of contact of sintered powder. The pulses are obtained as a result
of battery of capacitors battery with a capacity of 300 F.
The paper presents the results of examinations of the microstructure and properties of WC-Co composites with 6 wt.% content of cobalt, produced by the Pulse Plasma Sintering technique. The method enabled to obtain sinters showing density close to the theoretical
one and hardness of 1930 ± 30 HV30 in a short time (approx. 10 minutes). The average grain size of WC in the sintered composite containing 6 wt.% Co is 0.42 microns and the largest share of grains occurs in the range of 0.4-0.6 microns.
Keywords: WC, tungsten Carbide, Composite WCCo, Pulse plasma sintering (PPS)

1. Wprowadzenie
WĊgliki metali przejĞciowych: WC, TiC, NbC, i VC, charakteryzują siĊ duĪą twardoĞcią na poziomie 1900-2500 HV,
wysoką temperaturą topnienia w zakresie 3070-3760 K, do-

brym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym oraz stabilnoĞcią chemiczną w podwyĪszonych temperaturach.
DuĪa twardoĞü tych wĊglików oraz związana z nią wysoka odpornoĞü na zuĪycie Ğcierne sprawiają, Īe wĊgliki te
jako spieki z osnową metaliczną (przewaĪnie kobalt, rza-
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dziej nikiel) są cenionym materiaáem konstrukcyjnym i narzĊdziowym, co powoduje, Īe znajdują szerokie zastosowanie w produkcji narzĊdzi skrawających. Dynamiczny wzrost
wytwarzania wĊglika wolframu od początku wprowadzenia
go na rynek spowodowaá, Īe narzĊdzia wykonane z materiaáu kompozytowego wĊglik wolframu-kobalt stanowią ponad 50% ogóáu narzĊdzi skrawających [1].
Tradycyjny proces spiekania wĊglika wolframu prowadzi
siĊ w temperaturze 1400-1500°C (w zaleĪnoĞci od zawartoĞci kobaltu) z udziaáem fazy ciekáej kobaltu. àączny czas samego spiekania, bez uwzglĊdnienia procesów rozdrabniania
i mieszania, wynosi kilkanaĞcie godzin. Nowatorską metodą wytwarzania wĊglików spiekanych jest metoda impulsowo-plazmowego spiekania (PPS) opracowana na Wydziale
InĪynierii Materiaáowej Politechniki Warszawskiej [2, 3]. Pozwala ona na przeprowadzenie procesu spiekania w niĪszej
temperaturze i w krótszym czasie, w porównaniu z klasycznymi metodami otrzymywania kompozytu WCCo. Na Rys. 1
przedstawiono schemat urządzenia PPS.
Istotą metody PPS jest wykorzystanie do nagrzewania
spiekanych proszków silnoprądowych impulsów elektrycznych o natĊĪeniu kilkudziesiĊciu kiloamperów, trwających kilkaset mikrosekund. Impulsy otrzymywane są w wyniku rozáadowania baterii kondensatorów o pojemnoĞci 300 F. Bardzo krótki czas impulsów tworzy specy¿czne warunki grzania i cháodzenia spiekanego proszku. Związane jest to z wydzieleniem w spiekanym materiale energii kilku kJ w czasie
kilkuset mikrosekund.
Impulsowy sposób dostarczania energii decyduje o wysokiej efektywnoĞci cieplnej procesu. Nagrzewanie proszku
nastĊpuje dziĊki wydzielaniu siĊ ciepáa Joule’a w miejscach
kontaktu cząstek spiekanego proszku oraz wyáadowaĔ iskrowych pomiĊdzy cząstkami. DziĊki wyáadowaniom elektrycznym nastĊpuje aktywacja proszku w skutek usuniĊcia z jego
powierzchni zaabsorbowanych gazów oraz tlenków. Chwilowa temperatura w czasie przypáywu impulsu prądu, trwającego kilkaset mikrosekund, osiąga wartoĞü do kilku tysiĊcy
stopni Celsjusza na powierzchni cząstek, a nastĊpnie po zaniku przepáywu prądu szybki spadek do ustalonej temperatury procesu spiekania (mierzonej na powierzchni matrycy).
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badaĔ wáaĞciwoĞci kompozytu WCCo zawierającego 6% wag. kobaltu,
spiekanego metodą PPS.

Rys. 1. Schemat urządzenia PPS.
Fig. 1. Schematic representation of PPS device.
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2. Metodyka badaĔ
Proces otrzymywania spiekanych materiaáów na osnowie WC6%Co przeprowadzono w trzech etapach. Do
wytwarzania spiekanego materiaáu kompozytowego WCCo
uĪyto mieszaniny proszków wĊglika wolframu o czystoĞci
99,9% i Ğredniej wielkoĞci ziarna 0,4 m z dodatkiem 0,5%
obj. inhibiotra VC i proszku kobaltu stanowiącego 6% wag.
mieszaniny proszku kompozytowego WC-Co.
MieszankĊ proszkową WC6%Co otrzymano poprzez
mieszanie proszków wĊglika wolframu i kobaltu w mieszalniku turbulentnym w czasie 5 h, z prĊdkoĞcią 70 obr/min, z
uĪyciem kulek wĊglikowych (stosunek masy kulek do masy
proszku wynosiá 1:1). MorfologiĊ proszku WCCo po procesie
mieszania przedstawiono na Rys. 2.

Rys. 2. Obraz SEM mieszaniny proszku WCCo.
Fig. 2. SEM image of the WCCo powder mixture.

Otrzymaną mieszaninĊ proszkową zagĊszczano wstĊpnie w matrycy gra¿towej w temperaturze otoczenia. ZagĊszczanie materiaáu wsadowego w matrycy przebiegaáa przy
staáym ciĞnieniu prasowania wynoszącym 50 MPa. W celu
uzyskania quasi-izostatycznego rozkáadu naprĊĪeĔ podczas
prasowania i spiekania wstĊpnego wszystkie próbki wytworzono z proporcją wysokoĞci do Ğrednicy <0,8 [4]. W efekcie uzyskano wypraski o Ğrednicy 20 mm i wysokoĞci 3 mm.
Przygotowane w ten sposób ksztaátki spiekano metodą
PPS. KsztaátkĊ umieszczano w matrycy gra¿towej i dociskano gra¿towymi stemplami. Tak przygotowany ukáad umieszczano w komorze próĪniowej i prasowano za pomocą prasy hydraulicznej. Proces spiekania prowadzono w temperaturze 1060, 1100 i 1200°C, w próĪni 5Â10-5 mbar, pod ciĞnieniem 60, 80, 90 lub 100 MPa - dla kaĪdej z temperatur
spiekania. Proces spiekania kompozytu WCCo prowadzony
byá dwuetapowo. W pierwszym etapie procesu nagrzewano
wypraskĊ do temperatury 600°C i wygrzewano ją w tej temperaturze przez 3 min w celu usuniĊcia zaadsorbowanych
przez proszek gazów. NastĊpnie materiaá nagrzewano do
temperatury spiekania (odpowiednio 1060, 1100 i 1200°C)
i wygrzewano w tej temperaturze przez 5 min. Po spiekaniu zasadniczym próbkĊ cháodzono pod staáym obciąĪeniem
do temperatury otoczenia. W trakcie procesu rejestrowano
podstawowe parametry spiekania: temperaturĊ, ciĞnienie
oraz skurcz próbki.
Skáad fazowy spieków badano przy uĪyciu dyfraktometru Philips PW 1140 z goniometrem PW 1050, wykorzystu-
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jąc promieniowanie Cu Ka. Badania mikrostruktury w ujĊciu
iloĞciowym przeprowadzono wykorzystując skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI S-3500N. Na podstawie zdjĊü
mikrostruktury spieku (przeáomy) przy pomocy programu MicroMeter mierzono rozkáad wielkoĞci ziarna WC w kompozycie WC6%Co. GĊstoĞü otrzymanych spieków mierzono metodą Archimedesa, wykorzystując jako ciecz wodĊ. TwardoĞü
mierzono metodą Vickersa pod obciąĪeniem 294 N (HV30).
OdpornoĞü na kruche pĊkanie okreĞlono na podstawie dáugoĞci pĊkniĊü powstaáych podczas pomiaru twardoĞci, wykorzystując zaleĪnoĞü Shetty’ego [5]:

KI c

0,15

HV 30
,
6l

(1)

gdzie: l – dáugoĞü pĊkniĊcia [mm], HV30 – twardoĞü mierzona pod obciąĪeniem 294 N.

3. Wyniki badaĔ
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ gĊstoĞci otrzymanych spieków WC6%Co okreĞlono wpáyw zastosowanej
w procesie spiekania temperatury i ciĞnienia prasowania
na zagĊszczenie kompozytów WCCo wytwarzanych metodą PPS. Na Rys. 3 przedstawiono rozkáad gĊstoĞci spieków
WC6%Co w zaleĪnoĞci od temperatury spiekania i ciĞnienia prasowania. Stwierdzono, Īe w przypadku spiekania
kompozytów WCCo w temperaturze 1060°C i pod ciĞnieniem 60 MPa otrzymane spieki charakteryzują siĊ najmniejsza gĊstoĞcią – 13,6 g/cm3 (91,6% gĊstoĞci teoretycznej).
ZwiĊkszenie obciąĪenia do 80 MPa pozwoliáo otrzymaü spieki o gĊstoĞci 97,4% gĊstoĞci teoretycznej. Dalsze zwiĊkszanie obciąĪenia wpáywa na wzrost gĊstoĞci otrzymanych. Natomiast w temperaturze 1100 i 1200°C nie zaobserwowano
wpáywu zastosowanego ciĞnienia prasowania na zagĊszczenie otrzymanych kompozytów WC6%Co. GĊstoĞü kompozytów spiekanych pod obciąĪeniem w zakresie 60-100 MPa,
w temperaturze 1100°C wynosi 14,8 ± 0,1 g/cm3, co stanowi 99,6 ± 0,7% gĊstoĞci teoretycznej, natomiast kompozytów spiekanych w temperaturze 1200°C wynosi 15,2 ±
0,1 g/cm3, co stanowi 102,6 ± 0,7% przyjĊtej gĊstoĞci teore-

Rys. 3. Wpáyw temperatury spiekania i ciĞnienia prasowania na gĊstoĞü kompozytów WC6%Co.
Fig. 3. InÀuence of sintering temperature and pressure on density
of the WC6%Co composite.

Rys. 4. Zapis dyfrakcyjny w przypadku kompozytu WC6%Co spiekanego w temperaturze 1200°C.
Fig. 4. XRD pattern obtained for the WC6%Co composite sintered
at 1200 °C.

tycznej i wskazuje na zbyt niska jej wartoĞü. MoĪna to wytáumaczyü zmianą skáadu fazowego spieków otrzymanych
w 1200°C. Na Rys. 4 przestawiono zapis dyfrakcyjny kompozytu WC6%Co spiekanego w temperaturze 1200°C. Pod-

Rys. 5. Zapis dyfrakcyjny kompozytu WC6%Co spiekanego w temperaturze 1100°C.
Fig. 5. XRD pattern obtained for the WC6%Co composite sintered at 1100 °C.
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czas spiekania w tej temperaturze w materiale, oprócz fazy
WC i fazy kobaltu, powstaje faza Co3V.
W przypadku kompozytu WC6%Co spiekanego w temperaturze 1100°C jedynymi identy¿kowanymi fazami byáy WC
oraz kobalt. W badanych spiekach WC6%Co stwierdzono
wystĊpowanie regularnej wysokotemperaturowej odmiany
fazy kobaltowej bĊdącej fazą wiąĪącą kompozytów WCCo.
Pozwala to stwierdziü, Īe wystĊpująca faza kobaltowa jest
roztworem staáym zawierającym rozpuszczony wĊgiel i wolfram, które to stabilizują wysokotemperaturową odmianĊ kobaltu [1]. Na Rys. 5 przedstawiono dyfraktogram otrzymanego kompozytu WC6%Co.
Na podstawie badaĔ wstĊpnych wpáywu temperatury
spiekania i ciĞnienia prasowania na stopieĔ zagĊszczenia
kompozytów WC6%Co spiekanych metodą PPS do dalszych
badaĔ wytypowano kompozyty WC6%Co spiekane w temperaturze 1100°C i pod ciĞnieniem 100 MPa.
W przeciwieĔstwie do spieków o tym samym skáadzie
i wielkoĞci ziarna otrzymanych konwencjonalnymi metodami spiekania, spieki WC6%Co wytworzone techniką
PPS posiadają wiĊkszą twardoĞü. TwardoĞü kompozytów
WC6%Co wynosi 1930 ± 30 HV30 i jest wiĊksza o 140 ±
30 HV30 niĪ spieków otrzymanych technikami konwencjonalnymi [6]. OdpornoĞü na kruche pĊkanie spieków o zawartoĞci 6% wag. kobaltu wytwarzanych metodą PPS ma wartoĞü 9,6-10,8 MPa·m1/2 .
Kompozyt WC6%Co otrzymany w procesie impulsowoplazmowego spiekania cechuje siĊ drobnoziarnistą strukturą. Na Rys. 6 przedstawiono obraz SEM powierzchni przeáomu spieków. W kompozycie wystĊpują dobrze uksztaátowane ziarna WC oraz widoczne są ĞcieĪki spoiwa kobaltu.
Wskazuje to na wystĊpowanie fazy ciekáej kobaltu podczas
spiekania metodą PPS pomimo, iĪ proces spiekania kompozytów WCCo byá prowadzony w temperaturze 1100°C,
a zatem poniĪej temperatury eutektycznej dla zawartoĞci
6% wag. kobaltu. Temperatura eutektyczna dla zawartoĞci
6% wag. kobaltu wynosi ok. 1220°C [7].
WystĊpowanie ciekáej fazy kobaltu podczas spiekania
impulsowo-plazmowego wynika z nietypowego sposobu nagrzewania spiekanego materiaáu. Podczas spiekania metodą PPS materiaá nagrzewany jest periodycznie powtarzanymi silnoprądowymi impulsami elektrycznymi o natĊĪeniu rzĊdu 60 kA trwającymi okoáo 500 s. Powoduje to nagrzewanie powierzchni cząstek materiaáu spiekanego do tempera-

Rys. 6. Mikrostruktura kompozytu WCCo zawierającego 6% wag.
Co – przeáom (SEM).
Fig. 6. SEM image of fracture surface of the WC6%Co composite.

322

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 3, (2012)

Rys. 7. Rozkáad wielkoĞci ziaren WC w kompozycie spiekanym
w 1100°C.
Fig. 7. Histogram of the WC grain size distribution in the WC6%Co
composite sintered at 1100°C.

tury rzĊdu kilku tysiĊcy stopni Celsjusza, po czym nastĊpuje bardzo szybkie scháodzenie do 1100°C. Ponadto w odróĪnieniu od konwencjonalnego procesu spiekania z udziaáem
fazy ciekáej kobaltu, podczas spiekania metodą PPS rozrost
ziaren WC jest mocno ograniczony. Jest to moĪliwie dziĊki
specy¿cznym warunkom procesu spiekania PPS - bardzo
krótki czas trwania wysokiej temperatury i jej szybki spadek
do ustalonej temperatury spiekania. Natomiast w trakcie konwencjonalnego spiekania z udziaáem ciekáej fazy kobaltu rozrost ziaren WC nastĊpuje gáównie w wyniku rozpuszczania
maáych ziaren WC w ciekáej fazie kobaltu i wydzielania go
na wiĊkszych ziarnach WC podczas cháodzenia.
Analiza stereologiczna struktury spieków kompozytowych
WC6%Co otrzymanych metodą PPS potwierdziáa, Īe podczas spiekania nie wystĊpuje rozrost ziaren WC. Kompozyty spiekane WC6%Co charakteryzują siĊ Ğrednią wielkoĞcią ziarna WC na poziomie 0,42 m, co jest wielkoĞcią porównywalną z wielkoĞcią cząstek wĊglika wolframu (0,4 m)
w mieszaninie proszkowej WCCo uĪytej do wytworzenia
spieków. W otrzymanych kompozytach stwierdzono, Īe najwiĊkszy udziaá ziaren WC wystĊpuje w zakresie 0,4-0,6 m
i stanowi 51% badanej populacji (300 ziaren). Na Rys. 7
przedstawiono histogram udziaáu procentowego wielkoĞci
ziaren w spiekach.

4. Podsumowanie
Zastosowanie metody PPS pozwoliáo na wytworzenie
w krótkim czasie wynoszącym 10 min i temperaturze 1100°C
gĊstych wĊglików spiekanych z osnową kobaltową. Kompozyt WCCo zawierający 6% wag. kobaltu osiągnąá gĊstoĞü ok.
100% gĊstoĞci teoretycznej. Spieki charakteryzują siĊ drobnoziarnistą mikrostrukturą, z wielkoĞcią ziarna porównywalną
do ziaren proszku wyjĞciowego, wynoszącą 0,4 m. W porównaniu ze spiekami o tym samym skáadzie chemicznym
i wielkoĞcią ziarna, otrzymanymi konwencjonalnymi technikami spiekania, kompozyty wytworzone techniką PPS posiadają wiĊkszą twardoĞü. TwardoĞü spieków zwierających 6%
wag. Co wytwarzanych metodą PPS jest wiĊksza o 130 V30
od spieków otrzymanych konwencjonalnie.
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