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Streszczenie
Regularny azotek boru (cBN) i wĊglik wolframu są powszechnie wykorzystywane jako materiaá do produkcji narzĊdzi skrawających ze
wzglĊdu na wysoką twardoĞü i odpornoĞü na zuĪycie przez tarcie. W pracy otrzymywano kompozyt z osnową WC-Co umacnianą cząstkami cBN. Konwencjonalne metody konsolidacji WC-Co nie pozwalają, ze wzglĊdu na wysoką temperaturĊ spiekania (1350-1500°C),
otrzymaü kompozytu WC-Co bez przemiany fazy cBN w fazĊ hBN o niskiej twardoĞci. Stosując metodĊ PPS (Pulse Plasma Sintering)
otrzymano gĊste spieki záoĪone z 30% obj. cząstek cBN o wielkoĞci 4-8 m i 6-12 m w osnowie WC-6% wag. Co. Spieki konsolidowano w temperaturze 1100, 1150 i 1200°C pod ciĞnieniem 100 MPa w czasie 5 min. Obserwacje mikrostruktury prowadzone na skaningowym mikroskopie elektronowym i badania skáadu fazowego wykazaáy, Īe podczas spiekania kompozytu nie nastĊpuje przemiana fazowa
metastabilnej fazy cBN w stabilną fazĊ hBN. Zaobserwowano porowatoĞü mikrostruktury w postaci niespieczonych ziaren WC w przypadku spieków kompozytowych otrzymanych w temperaturze 1100°C. GĊstoĞü tych spieków wynosi ok. 98% gĊstoĞci teoretycznej. GĊstoĞü
kompozytów spiekanych w temperaturach 1150 i 1200°C jest zbliĪona do gĊstoĞci teoretycznej.
Sáowa kluczowe: PPS, regularny azotek boru (cBN), kompozyt, wĊglik spiekany (WC-Co)

SINTERED CARBIDE COMPOSITES ENRICHED WITCH CUBIC BORON NITRIDE PARTICLES (CBN/WC-CO)
Cubic boron nitride (cBN) and cemented carbide (WC-Co) are commonly used as a cutting tools material for the sake of their high
hardness and wear-resistance. In this work, a WC-Co composite consolidated with cBN particles was obtained. The cBN/WC-Co composite
cannot be produced by using conventional sintering, which is conducted at temperatures between 1350 ºC and 1500 ºC, since cBN undergoes
the transformation into hBN within this temperature range. With the PPS (Pulse Plasma Sintering) method, dense sinters consisted of the
WC-6 vol. % Co matrix and 30 vol. % cBN particles with the sizes of 4-8 m and 6-12 m were obtained. The composites were sintered
for 5 min at temperatures of 1100, 1150 and 1200 °C under a pressure of 100 MPa. The scanning electron microscope observations of the
composite microstructure and the X-ray analysis revealed no phase transformation from metastable cBN into stable hBN. Microstructural
porosity was observed as non-sintered WC grains at the sintering temperature of 1100 °C. Densities of the 1150 °C and 1200 °C sinters
approached the theoretical density (TD) whereas the 1100 °C sinters density reached about 98% of TD.
Keywords: PPS, Cubic boron nitride (cBN), Composite, Cemented carbide (WC-Co)

1. Wprowadzenie
Regularny azotek boru (cBN) jest drugim, po diamencie,
najtwardszym znanym materiaáem. Cechuje go wyĪsza stabilnoĞü termiczna i obojĊtnoĞü chemiczna w porównaniu do
diamentu, stąd znajduje duĪe zastosowanie jako materiaá
na narzĊdzia skrawające w postaci spieków z fazą wiąĪącą
trudnotopliwych metali [1]. Dla unikniĊcia przemiany fazowej
regularnego azotku boru w odmianĊ heksagonalną o maáej
twardoĞci (hBN) spiekanie prowadzi siĊ w warunkach trwaáoĞci termodynamicznej cBN przy ciĞnieniu rzĊdu 5–6 GPa.
NastĊpnym po cBN najtwardszym materiaáem jest wĊglik
wolframu, powszechnie stosowany na narzĊdzia skrawające w postaci spieków z wiąĪącą fazą kobaltu. Wysoka twardoĞü, odpornoĞü na zuĪycie Ğcierne oraz duĪa odpornoĞü na
pĊkanie sprawiają, Īe narzĊdzia ze spieków WC-Co stano-
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wią ponad 50% narzĊdzi skrawających. TwardoĞü spieków
WC-Co moĪna znacząco zwiĊkszyü, zastĊpując czĊĞü fazy
wĊglikowej kilka razy twardszym regularnym azotkiem boru.
Kompozytu cBN/WC-Co nie moĪna jednak wytworzyü
przez konwencjonalne spiekanie, które realizuje siĊ w temperaturze z przedziaáu 1350-1500°C w obecnoĞci fazy ciekáej kobaltu [2]. W temperaturze tej cBN ulega przemianie
w hBN, fazĊ o niskiej twardoĞci, a obecnoĞü bogatej w kobalt fazy ciekáej wpáywa na zwiĊkszenie szybkoĞci przemiany.
Kompozyty z rozproszonymi cząstkami cBN w osnowie WC-Co nazywane CDCC (and. Cubic Boron Dispersed
Cemented Carbides) otrzymywali Martinez i Eceberria [3]
metodą izostatycznego spiekania na gorąco (HIP) w temperaturach od 1100 do 1200°C i przy ciĞnieniu 200 MPa, co
dawaáo gĊste spieki bez przemiany fazowej cBN w hBN. Shi
i in. [4] spiekali kompozyt CDCC z nanokrystalicznego prosz-
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ku wĊglika wolframu zawierającego 10 % wag. Co i proszku
cBN o wielkoĞci cząstek od 150 m do 375 m pokrywanych
warstwą tytanu. Spiekanie kompozytu prowadzili w temperaturze 1240°C metodą SPS (ang. Spark Plasma Sintering).
Yaman i in. [5] spiekali kompozyt CDCC wykorzystując proszek WC-6% wag. Co i proszek cBN o Ğredniej wielkoĞci
cząstek 0,8 m i 5 m metodą SPS w temperaturze 1300°C
i przy ciĞnieniu 75 MPa.
W niniejszej pracy spiekanie kompozytów CDCC prowadzono metodą PPS, w której do nagrzewania spiekanego
materiaáu wykorzystuje siĊ periodycznie powtarzane silnoprądowe impulsy elektryczne, otrzymywane przez rozáadowanie baterii kondensatorów [6-8]. Impulsowe dostarczanie
w czasie kilkuset mikrosekund energii rzĊdu kilku kJ zmagazynowanej w kondensatorach stwarza specy¿czne warunki spiekania. W pracy badano wpáyw temperatury procesu spiekania metodą PPS na gĊstoĞü i skáad fazowy kompozytu cBN/WC-Co.

2. Metodyka badaĔ
Spieki kompozytu otrzymano z mieszaniny nanokrystalicznego proszku WC z dodatkiem 0,5% wag. inhibitora VC,
zawierającego 6% wag. Co (dostawca Baildonit Polska)
oraz proszku cBN wyprodukowanego przez VAN MOPPES
Szwajcaria. UĪyto dwóch wielkoĞci cząstek cBN: 4-8 m oraz
6-12 m. Na Rys. 1 przedstawiono zdjĊcia SEM proszków
cBN o wskazanych gradacjach. Dla proszków azotku boru

wykonano rozkáad wielkoĞci ziarna metodą dyfrakcji laserowej za pomocą urządzenia Mastersizer ¿rmy Malvern. W Tabeli 1 zestawiono wyniki tych pomiarów wraz z wartoĞciami
wielkoĞci cząstek podanymi przez producenta.
Tabela 1. Zakresy wielkoĞci czasek cBN podane przez producenta
oraz Ğrednie wielkoĞci cząstek cBN na podstawie dyfrakcji laserowej.
Table 1. Gradation of cBN powders and average size of its particles.
Gradacja proszku podana
przez producenta
[m]

ĝrednia wielkoĞü cząstek
proszku cBN
[m]

4-8

4,66

6-12

6,5

Dwuetapowe mieszanie proszków odbywaáo siĊ na sucho
w máynie turbularnym. W pierwszej fazie mieszano proszki WC i Co w czasie 10 h. NastĊpnie przez 5 h prowadzono mieszanie proszków WC-Co z cBN. ZawartoĞü proszku cBN w kompozycie wynosiáa 30% obj. W obu procesach
mieszania zastosowano kule wĊglikowe o Ğrednicach 6 mm
oraz 8 mm. Stosunek masowy proszku do kul wynosiá 1:1.
Spiekanie mieszaniny cBN/WC-Co prowadzono w gra¿towej matrycy wyáoĪonej gra¿tową folią. CaáoĞü zagĊszczano
gra¿towymi stemplami wykorzystując ciĞnienie 50 MPa. Parametry procesu spiekania zestawiono w Tabeli 2. Po procesie spiekania otrzymywano próbki w ksztaácie walca o Ğrednicy 20 mm i wysokoĞci 4,75 mm.
Tabela 2. Parametry procesu spiekania kompozytu cBN/WC-Co.
Table 2. Sintering process parameters of cBN/WC-Co composite.
Parametry procesu

I etap

II etap

Temperatura [°C]

600

1100/1150/1200

Czas etapu [min]

4

5

Nacisk [MPa]

50

100

NapiĊcie baterii
kondensatorów [kV]

6

5,5-6

CzĊstotliwoĞü impulsów [Hz]

0,33

2

Podczas procesu spiekania mierzono temperaturĊ na powierzchni gra¿towej matrycy pirometrem ¿rmy RAYTEK. Obserwacje mikrostruktury przeprowadzono przy uĪyciu skaningowego mikroskopu elektronowego HITACHI S3500N.
Skáad fazowy kompozytu zbadano dyfraktometrem rentgenowskim PHILIPS PW 1140, wykorzystującym promieniowanie Cu KĮ. GĊstoĞü spieków mierzono metodą Archimedesa
przy uĪyciu wagi ¿rmy Radwag wyposaĪonej w oprzyrządowanie do pomiaru gĊstoĞci ciaá staáych.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja

Rys. 1. Obrazy SEM proszków cBN: a) cząstki 4-8 m, b) cząstki 6-12 m.
Fig. 1. SEM images of cBN powders: a) particles 4-8 m, b) particles 6-12 m.

Na Rys. 2 przedstawiono zapisy dyfrakcyjne kompozytów cBN/WC-Co spieczonych w temperaturze 1200°C, róĪniących siĊ wielkoĞciami cząstek cBN. Analiza skáadu fazowego wykazaáa, Īe w spiekach zarówno z cząstkami cBN
4-8 m, jak i 6-12 m nie nastĊpuje przemiana fazowa cBN
w stabilną odmianĊ z siecią heksagonalną (hBN). Identy¿kowanymi fazami w spieku są WC, cBN i wysokotemperaturowa odmiana kobaltu o sieci regularnej.
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Rys. 2. Dyfraktogramy rentgenowskie dla spieków kompozytowych z wielkoĞcią cząstek cBN 4-8 m (A) i 6-12 m (B). Temperatura spiekania 1200°C.
Fig. 2. Diffraction patterns of cBN /WC-Co composites sintered at 1200 °C, containing particles 4-8 m (A) and 6-12 m (B).

Na Rys. 3 przedstawiono gĊstoĞci spieków kompozytu cBN/WC-Co otrzymanych w temperaturach 1100, 1150
i 1200°C, a w Tabeli 3 zestawiono gĊstoĞci i porowatoĞci
spieków.
GĊstoĞü kompozytów spiekanych w temperaturze 1100°C
jest mniejsza od gĊstoĞci teoretycznej i wynosi dla kompozytu zawierającego cBN (4-8 m) 98,3% GT (gĊstoĞci teoretycznej) i odpowiednio dla kompozytu cBN (6-12 m) 97,7%
GT. ZwiĊkszenie temperatury spiekania do 1150 i 1200°C
wpáywa na zwiĊkszenie gĊstoĞci kompozytów do wartoĞci
99,9% GT dla cBN (4-8 m) i 99,8% GT dla cBN (6-12 m).
Na Rys. 4 pokazano powierzchnie przeáomu dla otrzymywanych kompozytów cBN/WC-Co. Wokóá cząstek cBN brak
widocznych porów i wydzieleĔ fazy hBN. Cząstki cBN są silnie
związane z osnową WC-Co. Na powierzchni przeáomu tylko
nieliczne cząstki cBN zostaáy wyrwane z osnowy wiĊkszoĞü
przy wykonywaniu przeáomu pĊka transkrystalicznie i pozostaje w osnowie. Natomiast mikrostruktura osnowy WC-Co
kompozytów spiekanych w temperaturze 1100°C zasadniczo
róĪni siĊ od osnowy kompozytów spiekanych w temperaturze 1150 i 1200°C. W osnowie kompozytu spiekanego temperaturze w temperaturze 1100°C (Rys. 4a i 4b) widoczne
są pory pomiĊdzy ziarnami WC, wskazujące na niecaákowite spieczenie osnowy. W kompozytach spiekanych w temperaturze 1150 i 1200°C (Rys. 4c, 4d, 4e, 4f) nie obserwuje siĊ
porów wskazujących na niespieczone ziarna WC.

Rys. 3. GĊstoĞci otrzymanych spieków kompozytowych.
Fig. 3. Density of sintered composites.

WystĊpowanie wysokotemperaturowej odmiany kobaltu jest związane ze specy¿cznymi warunkami spiekania wystĊpującymi w metodzie PPS, szybkim nagrzewaniem podczas przepáywu prądu impulsowego i cháodzeniem po jego
zaniku. Podczas przepáywu pojedynczego impulsu chwilowa temperatura na powierzchni cząstek moĪe byü kilkukrotnie wyĪsza niĪ ustalona temperatura spiekania, co powoduje powstawanie fazy ciekáej na powierzchni cząstek kobaltu,
a po ustaniu przepáywu prądu maleje do ustalonej temperatury spiekania [4], powodując zamroĪenie wysokotemperaturowej odmiany Co.
Tabela 3. GĊstoĞü i porowatoĞü spieków kompozytowych.
Table 3. Density and porosity of cBN/WC-Co composites.
WielkoĞü cząstek cBN
[m]
4-8
6-12
4-8
6-12
4-8
6-12
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Temperatura spiekania
[°C]
1100
1150
1200
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GĊstoĞü wzglĊdna
[%]

PorowatoĞü otwarta
[%]

PorowatoĞü zamkniĊta
[%]

98,3

0

1,7

97,7

0,1

2,2

100,1

0

0,1

100

0,1

0,1

100,1

0

0,1

99,8

0

0,2
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Rys. 4. Powierzchnia przeáomu kompozytu cBN/WC-Co: a), c) i e) – kompozyt zawierający cząstki cBN 4-8 m, b), d), f) – kompozyt zawierający cząstki cBN 6-12 m. Temperatury spiekania: a), b) – 1100°C, c), d) – 1150°C, d), e) – 1200°C.
Fig. 4. SEM images of fracture microstructure of cBN/WC-Co composites: a), c) and e) the composite with 4-8 m cBN particles, b), d) and
f) the composite with 6-12 m cBN particles. Sintering temperatures: a), b) – 1100 °C, c), d) – 1150 oC, d), e) – 1200 °C.

Obserwacje mikrostruktury przeáomów kompozytów
wskazują, Īe niĪsza gĊstoĞü kompozytów spiekanych w temperaturze 1100°C jest związana z obecnoĞcią porów w osnowie WC-Co.

zycie wystĊpowania fazy hBN. Specy¿czne warunki nagrzewania konsolidowanego materiaáu silnoprądowymi impulsami hamują przemianĊ fazową cBN w fazĊ hBN i zapewniają
silne wiązanie cząstek cBN z osnową WC-Co.

4. Podsumowanie

PodziĊkowanie

Kompozyty z rozproszoną fazą cBN w osnowie WC-Co
konsolidowano metodą PPS w warunkach nietrwaáoĞci termodynamicznej cBN. Kompozyty spiekane w temperaturze
1150°C i 1200°C przy ciĞnieniu 100 MPa przez 5 min mają
gĊstoĞü zbliĪoną do teoretycznej. Obserwacje SEM mikrostruktury i dyfrakcyjna analiza fazowa nie wykazaáy w kompo-

Badania ¿nansowane w ramach projektu nr R15 0008
06/2009 pt. Kompozyty ze spieków wĊglika wolframu umocnionego cząstkami regularnego azotku boru (cBN/WC-Co)
na narzĊdzia dla obróbki skrawaniem materiaáów trudnoobrabialnych.
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