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Streszczenie
W obróbce materiaáów drewnopochodnych narzĊdzia z wĊglików spiekanych coraz czĊĞciej zastĊpowane są narzĊdziami ze spiekanego polikrystalicznego diamentu (PCD – ang. Polycrystalline Diamond), ze wzglĊdu na ich wielokrotnie wiĊkszą odpornoĞü na zuĪycie
Ğcierne w stosunku do wĊglików spiekanych. Wysoka cena narzĊdzi z ostrzami z PCD wynika gáównie z wysokich kosztów spiekania diamentu. TakĪe odpornoĞü na kruche pĊkanie ostrzy PCD jest znacznie mniejsza od wĊglików spiekanych.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badaĔ kompozytów, zawierających 30% obj. diamentu w osnowie WC6Co, które spiekano
metodą PPS (ang. Pulse Plasma Sintering) w warunkach nietrwaáoĞci termodynamicznej diamentu. Powszechnie wĊgliki spiekane, w zaleĪnoĞci od zawartoĞci kobaltu, spieka siĊ w temperaturze 1400-1500°C. Temperatura ta jest jednak zbyt wysoka dla konsolidacji kompozytów z wĊglika spiekanego umacnianego cząstkami diamentu. Diament w temperaturze spiekania WCCo jest fazą niestabilną i ulega gra¿tyzacji. W metodzie PPS do nagrzewania spiekanego materiaáu wykorzystuje siĊ silnoprądowe impulsy elektryczne, otrzymywane
przez rozáadowanie baterii kondensatorów. Proces spiekania przeprowadzono w temperaturze 1050°C przez 5 min. Specy¿czne warunki spiekania silnoprądowymi impulsami stosowanymi w metodzie PPS pozwoliáy uzyskaü gĊste spieki o wymiarach: wysokoĞü – 1,8 mm
i Ğrednicy – 20 mm, charakteryzujące siĊ mocnym wiązaniem pomiĊdzy cząstkami diamentu, a osnową z wĊglika spiekanego. Badania
skáadu fazowego kompozytu oraz obserwacje mikrostruktury nie wykazaáy gra¿tyzacji diamentu. Kompozyt WC6Co/diament ma wiĊkszą
twardoĞü i wiĊksze przewodnictwo cieplne w porównaniu do wĊglika spiekanego WC6Co.
Sáowa kluczowe: PPS (Pulse Plasma Sintering), diament, kompozyt, wĊglik spiekany (WCCo)

NEW COMPOSITE MATERIAL – DIAMOND IN A SINTERED CARBIDE MATRIX INTENDED
FOR THE MACHINING OF WOOD-BASED MATERIALS
For the sake of signi¿cantly higher wear resistance of sintered diamond than cemented carbides, wood machining tools made from
cemented carbides are increasingly replaced with sintered diamond tools (PCD – Polycrystalline Diamond). High prices of PCD blade tools
are brought about the high cost of diamond sintering. Also the fracture toughness of PCD blades is smaller than the cemented carbides.
This paper presents the results of examination of the composites containing 30 vol.% of diamond distributed in the WC-6 wt.% Co
matrix, that were sintered by using the PPS method (Pulse Plasma Sintering). The sintering process was conducted in the conditions
of thermodynamic instability of diamond. Cemented carbides are commonly sintered at 1400-1500 °C, depending on the cobalt content.
Diamond is unstable at the sintering temperatures of cemented carbides and therefore transforms into graphite. PPS is the sintering method
in which a sintered material is heated by periodically repeated high-current electric pulses generated by discharging a capacitor battery.
The sintering process was conducted at a temperature of 1100 °C for 5 min. Due to speci¿c sintering conditions during the PPS process,
dense sinters of 1.8 mm in height and 20 mm in diameter, showing the strong bonding between diamond particles and the sintered carbide
matrix, were obtained. The X-Ray analysis and SEM observations revealed no diamond ito graphite transformation. Hardness and thermal
conductivity of the WCCo /diamond composites were higher than measured for the cemented carbide WC6Co.
Keywords: PPS (Pulse Plasma Sintering), Diamond, Composite, Tungsten carbide (WCCo)

1. WstĊp
W obróbce materiaáów trudno skrawalnych, takich jak
stopy aluminium-krzem [1-3], stopy metali nieĪelaznych
zbrojonych twardymi cząstkami [4-6], kompozyty z tworzyw
sztucznych umacniane wáóknem szklanym [7] oraz materiaáy drewnopochodne [8]) narzĊdzia z wĊglików spiekanych
coraz czĊĞciej zastĊpowane są narzĊdziami ze spiekanego polikrystalicznego diamentu (PCD – ang. Polycrystalline
Diamond) ze wzglĊdu na ich wielokrotnie wiĊkszą odpornoĞü
na zuĪycie Ğcierne w stosunku do wĊglików spiekanych. Jednak cena narzĊdzi z PCD jest okoáo dziesiĊü razy wyĪsza

od ceny narzĊdzi z wĊglików spiekanych. Wynika to gáównie z wysokich kosztów spiekania diamentu. Spiekanie PCD
prowadzi siĊ pod ciĞnieniem 5-8 GPa w zakresie temperatury 1500-2000°C. RównieĪ istotną wadą spieków PCD jest
znacznie mniejsza ich odpornoĞü na kruche pĊkanie w porównaniu do wĊglików spiekanych.
OdpornoĞü na zuĪycie Ğcierne wĊglików spiekanych,
zachowując ich duĪą odpornoĞü na kruche pĊkanie, moĪna znacząco zwiĊkszyü, zastĊpując czĊĞü fazy wĊglikowej
kilka razy twardszym diamentem. WĊgliki spiekane w zaleĪnoĞci od zawartoĞci kobaltu spieka siĊ w temperaturze
1400-1500°C. Temperatura ta jest jednak zbyt wysoka dla
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konsolidacji kompozytów z wĊglika spiekanego, umacnianego cząstkami diamentu. Diament w temperaturze spiekania WCCo jest fazą niestabilną i ulega gra¿tyzacji. SzybkoĞü gra¿tyzacji diamentu zaleĪy od temperatury i czasu.
W wysokiej próĪni (niskie ciĞnienie cząstkowe tlenu) proces
ten w zakresie temperatury 700-1400°C przebiega bardzo
wolno na powierzchni cząstek diamentu, a powyĪej 1400°C
gwaátownie w caáej objĊtoĞci diamentu [9, 10].
W ostatnich latach ukazaáy siĊ prace dotyczące otrzymywania kompozytów diament/WCCo w warunkach nietrwaáoĞci termodynamicznej diamentu [11, 12], spiekanych metodą SPS (ang. Spark Plasma Sinteing). Jednak w pracach
tych, w celu ograniczenia gra¿tyzacji, diament pokrywano
warstwą SiC [11] lub wolframu [12].
W niniejszej pracy przedstawiono nowy sposób spiekania kompozytu WCCo/diament w warunkach nietrwaáoĞci termodynamicznej diamentu z wykorzystaniem metody PPS.

2. Metodyka badaĔ
Kompozyty otrzymywano z mieszaniny proszku WC
(0,4 m), Co (1 m) i diamentu (16-20 m). ZdjĊcia proszków wyjĞciowych przedstawiono na Rys. 1. Mieszanki przygotowano w mieszalniku typu Turbula. Proces mieszania
prowadzono w dwóch etapach: I - przygotowanie mieszanki WC6Co, II - przygotowanie mieszanki WC6Co + diament.
Parametry mieszania zestawiono w Tabelach 1 i 2.
Z mieszanek proszków spiekano próbki o Ğrednicy 20 mm
i wysokoĞci 1,8 mm. Spiekanie prowadzono w urządzeniu
PPS. W metodzie PPS, w odróĪnieniu od konwencjonalnego spiekania, do nagrzewania proszku wykorzystuje siĊ silnoprądowe impulsy elektryczne, otrzymywane w wyniku rozáadowania baterii kondensatorów 300 F, która moĪe byü áadowana maksymalnie do napiĊcia 10 kV. Szczegóáowy opis
metody PPS jest podany w pracach [13] i [14]. Na Rys. 2
przedstawiono schematycznie przebieg procesu spiekania.
W pierwszym etapie mieszaninĊ proszku nagrzewano
do temperatury 600°C i wygrzewano 3 min przy ciĞnieniu
50 MPa. Wygrzewanie w 600°C stosowano w celu usuniĊcia zaadsorbowanych w mieszance proszków gazów. NastĊpnie zwiĊkszano ciĞnienie do 100 MPa i próbkĊ nagrzewano do temperatury 1050°C i wygrzewano 5 minut. Ostatnim etapem procesu byáo cháodzenie próbek do temperatury otoczenia w próĪni 5·10-5 mbar i przy ciĞnieniu 100 MPa.
Skáad fazowy spieków badano przy uĪyciu dyfraktometru Philips PW 1140 z goniometrem PW 1050 – promieniowanie Cu KD. Obserwacje mikrostruktury prowadzono przy

Rys. 1. Obrazy SEM proszków wyjĞciowych: a) WC, b) Co, c) diament.
Fig. 1. SEM images of initial powders: a) WC, b) Co, c) diamond.

Tabela 1. Parametry mieszania WC6Co.
Table 1. Mixing parameters of WC6Co.
WC
[% mas.]

Co
[% mas.]

Czas mieszania
[godz.]

Stosunek masy kulek do masy
proszku

IloĞü kulek

ĝrednica kulek
[mm]

94

6

5

1:1

11

6i8

Tabela 2. Parametry mieszania WC6Co z diamentem.
Table 2. Mixing parameters of the WC6Co/diamond.
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Diament
[% obj.]

WC6Co
[% obj.]

Czas mieszania
[godz.]

Stosunek masy kulek do masy
proszku

IloĞü kulek

ĝrednica kulek
[mm]

30

70

10

1:1

13

6
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3. Wyniki badaĔ

Rys. 2. Parametry procesu spiekania kompozytu WC6Co/diament.
Fig. 2. Sintering process parameters of the WC6Co/diamond
composite.

uĪyciu skaningowego mikroskopu elektronowego HITACHI
S 3500N. GĊstoĞü spieków wyznaczano metodą Archimedesa, przy zastosowaniu wagi Gibertini E154 z oprzyrządowaniem. TwardoĞü mierzono metodą Vickersa pod obciąĪeniem 294 N (HV30). Przewodnictwo cieplne kompozytu obliczono z zaleĪnoĞci:
Ȝ = Į ȡCp ,

(1)

gdzie: Ȝ – przewodnictwo cieplne [W/mÂK], Į – dyfuzyjnoĞü
cieplna [m2/s], ȡ – gĊstoĞü [g/cm3] i Cp – ciepáo wáaĞciwe
[J/gÂK]. Ciepáo wáaĞciwe mierzono metodą kalorymetryczną,
a dyfuzyjnoĞü przy uĪyciu urządzenia LFA 427.

Rys. 3. Mikrostruktura powierzchni: a) wĊglik spiekany WC6Co,
b) kompozyt WC6Co+diament.
Fig. 3. Microstructure of composite surface: a) WC6Co cemented
carbide, b) WC6Co/diamond.

Na Rys. 3 przedstawiono obraz SEM powierzchni spieku WC6Co i kompozytu WC6Co z diamentem. Jak widaü
cząstki diamentu są równomiernie rozáoĪone w osnowie
WC6Co. W Tabeli 3 zestawiono gĊstoĞü oraz twardoĞü dla
spieku WC6Co i kompozytu WC6Co z diamentem. GĊstoĞü
spieku WC6Co wynosi 99,1%, a kompozytu WC6Co z rozproszonymi cząstkami diamentu 99,7% gĊstoĞci teoretycznej. TwardoĞü spieku WC6Co wynosi 1930 HV1 i kompozytu WC6Co/diament jest o ok. 60 jednostek wiĊksza i wynosi 1990 HV1.
Tabela 3. Wyniki badaĔ gĊstoĞci i twardoĞci wĊglika spiekanego
WC6Co i kompozytu WC6Co-diament.
Table 3. The results of density and hardness measurements of the
sintered carbides WC6Co and WC6Co-diamond composite.
Materiaá

GĊstoĞü wzglĊdna [%]

TwardoĞü HV1

WC6Co

99,1

1930

WC6%Co+diament

99,7

1990

Rys. 4 przedstawia zdjĊcie SEM przeáomu próbki kompozytu. Specy¿czne warunki nagrzewania, jakie daje metoda
PPS, powodują powstawanie ciekáej fazy kobaltu, w której
moĪe nastĊpowaü powierzchniowe rozpuszczanie diamentu

Rys. 4. Mikrostruktura przeáomu kompozytu WC6Co/diament:
a) cząstka diamentu, b) osnowa kompozytu.
Fig. 4. SEM images of fracture surface of the WC6Co/diamond
composite: a) diamond particle, b) composite matrix.
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cieplnego dla wĊglika spiekanego WC6Co
oraz kompozytu WC6Co+ diament. Wprowadzenie 30% diamentu o wielkoĞci cząstek 16-20 m pozwoliáo na otrzymanie
kompozytu WC6Co/diament o przewodnictwie cieplnym, w zakresie do 600°C,
wyĪszym o ok. 50% od przewodnictwa
wĊglika spiekanego.

4. Podsumowanie
Metodą PPS, z proszków WC, Co
i diamentu, otrzymano w warunkach nietrwaáoĞci termodynamicznej diamentu
gĊsty kompozyt WC6Co/diament. Kompozyty spiekane w temperaturze 1050°C
w czasie 5 min mają twardoĞü 1990 HV1
i jest ona wiĊksza od twardoĞci wĊglika WC6Co o ok. 60 jednostek. Przewodnictwo cieplne kompozytu WC6Co/diament, w zakresie do 600°C, jest o ok.
50% wiĊksze od przewodnictwa wĊglika
spiekanego.

Rys. 5. Zapis dyfrakcyjny kompozytu WC6Co z diamentem.
Fig. 5. Diffraction spectrum of the WC6Co/diamond composite.
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Rys. 6. Przewodnictwo cieplne WC6Co oraz kompozytu WC6Co/
diament.
Fig. 6. Thermal conductivity of composites WC6Co and WC6Co/
diamond.

[15]. DziĊki temu moĪliwe jest uzyskanie dobrego poáączenia diamentu z osnową. ĝwiadczy o tym wystĊpowanie licznych przeáomów transkrystalicznych przez cząstkĊ diamentu.
Ponadto pomiĊdzy cząstką diamentu, a osnową moĪna zaobserwowaü niewielką strefĊ przejĞciową. Ziarna WC mają
dobrze uksztaátowane Ğciany krystalogra¿czne, dodatkowo
na przeáomie moĪna takĪe zaobserwowaü liczne ĞcieĪki kobaltowe, wystĊpujące na granicach ziaren WC.
Na Rys. 5 zamieszczono dyfraktogram otrzymanego
spieku. W kompozycie wystĊpują tylko trzy fazy: WC, Co
i diament. WiąĪąca faza kobaltowa posiada strukturĊ regularną, charakterystyczną dla odmiany wysokotemperaturowej. Zapis dyfrakcyjny nie ujawniá wystĊpowania gra¿tu.
Istotną wáaĞciwoĞcią materiaáów przeznaczonych na narzĊdzia skrawające jest przewodnictwo cieplne. Materiaáy te
powinny wykazywaü duĪe przewodnictwo cieplne w celu dobrego odprowadzania ciepáa z obszaru skrawanego materiaáu. Na Rys. 6 przedstawiono wyniki badaĔ przewodnictwa
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