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Wprowadzenie
Najliczniejsz grup materiaów, z których wykonane
s ostrza skrawajce stanowi spieki o osnowie niklowej
lub kobaltowej [1, 2]. Obecno fazy metalicznej powoduje
znaczne zwikszenie odpornoci na kruche pkanie materiau narzdziowego a zarazem jednak obnia modu sztywnoci i twardo materiau. Niekorzystne zmiany waciwoci
mechanicznych pogbiaj si ze wzrostem temperatury.
Zachodzi, wic konieczno stosowania chodziw, a co za
tym idzie potrzeba ich póniejszej utylizacji. Ponadto istnieje
staa tendencja do zwikszania szybkoci skrawania, a wic
do zwikszania iloci wydzielanego ciepa. Tym wymaganiom
nie mog podoa konwencjonalne materiay wglikowe
nawet intensywnie chodzone.
Nie jest to jednak jedyna negatywna cecha spieków WCCo. Mianowicie uwalniane w trakcie obróbki skrawaniem
Co lub Ni wykazuj dziaanie alergogenne i kancerogenne
[3, 4].
Dlatego wymienione powyej cechy materiaowe oraz
ekologiczne stanowi przyczyn poszukiwania nowych materiaów zdolnych zastpi klasyczne spieki cermetaliczne.
Z uwagi na interesujce waciwoci przedmiotem niniejszych bada byy fazy z ukadu Ti-Al-C-N [5,6]. Budowa
wewntrzna fazy 312 opisanej przez Nowotnego [7] ma
charakter nanolaminatu, w którym wystpuj warstwy oktaedrów o wizaniach kowalencyjnych rozdzielone warstw
atomów metalu (Rys. 1). Nanolaminaty charakteryzuj si
waciwociami porednimi pomidzy metalami a wglikami
lub azotkami metali przejciowych [8, 9], a mianowicie: wysok sztywnoci (315 ÷ 360 GPa), dobr wytrzymaoci
na zginanie (~ 650 MPa), dobr odpornoci na kruche
pkanie (6,5 ÷ 9,5 MPam0,5), dobr odpornoci termiczn
i chemiczn oraz niskim wspóczynnikiem rozszerzalnoci
cieplnej i nisk twardoci (3 ÷ 7 GPa). Nisk twardo takiego materiau mona zmody kowa poprzez kontrolowany
czciowy lub cakowity rozkad Ti3AlC2, w wyniku, którego
powstaje wglik tytanu [10].
Dlatego w niniejszej pracy prowadzono badania nad
spiekanym pod cinieniem proszkiem Ti3AlC2. Przeprowadzono badania fazowe i mikrostrukturalne oraz wykonano
charakterystyk waciwoci mechanicznych uzyskanego
tworzywa.
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Rys. 1. Struktura Ti3AlC2

Metodyka badawcza
Otrzymywanie spieku do bada
Tworzywo Ti3AlC2 otrzymywano trzyetapowo. W pierwszym etapie otrzymano Ti3Al metod samorozwijajcej si
syntezy wysokotemperaturowej SHS. Substratami reakcji
byy: proszek tytanu o uziarnieniu poniej 150 m o czystoci
chemicznej >99% produkcji rmy Atlantic Equipment Engineers (nr kat. TI-301) oraz proszek glinu o redniej rednicy
ziarna 7,4μm. Zestawiono substraty w proporcji stechiometrycznej odpowiadajcej Ti3Al. Nastpnie prowadzono
homogenizacj mieszaniny przez 12 godzin w mynku obrotowym w rodowisku alkoholu izopropylowego przy pomocy
mielników widiowych (WC-Co). Po osuszeniu mieszanin
umieszczono w tyglu gra towym w reaktorze SHS metod
wybuchu termicznego. Syntez prowadzono metod wybuchu termicznego w temperaturze 1200ºC przy przepywie
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proszek o powierzchni waciwej BET 1,23 m2/g, co odpowiada redniej rednicy ziarna okoo 1 μm. Przeprowadzone
badania rentgenogra czne wykazuj obecno czterech faz
(Ti, TiC, Ti3AlC3, Al3Ti), co zilustrowano na Rys. 3.
W trzecim etapie prowadzcym do wytworzenia spieku
zestawiono otrzymany proszek z dodatkiem 2 % wagowych ywicy fenolowo-formaldehydowej Nowolak MR
rmy Zakady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A. Tak
przygotowany zestaw poddano 12 godzinnej homogenizacji
w mynku obrotowym w rodowisku alkoholu izopropylowego
przy uyciu mielników widiowych (WC-Co). Po osuszeniu
mieszaniny proszek zgranulowano i umieszczono w formie
gra towej w piecu do spiekania pod cinieniem. Proces spiekania pod cinieniem prowadzono do temperatury 1425ºC
w atmosferze argonu pod cinieniem 25MPa przy postpie
wzrostu temperatury 10ºC/min. W temperaturze 1425ºC
wygrzewano materia przez okres 60 min.
Rys. 2. Dyfraktogram wytworzonego proszku Ti3Al

Analiza skadu fazowego otrzymanego spieku
Na otrzymanym gstym materiale przeprowadzono badania metod XRD. Dyfraktogram otrzymany w wyniku bada
XRD spieku w kierunku równolegym do osi prasowania (HP)
zilustrowano na Rys. 4.
Na Rys. 5 pokazano dyfraktogram spieku w kierunku
prostopadym do osi prasowania.
Przygotowanie próbek do bada
Zgady badanego tworzywa uzyskano na aparaturze
rmy Struers. Wykorzystywano diamentowe tarcze polerskie o redniej rednicy ziarna 120 μm, oraz 10 μm, a take
zawiesiny diamentowe o ziarnach mniejszych ni 1 μm oraz
1/4 μm.
Analiza EDS

Rys. 3. Dyfraktogram wytworzonego proszku Ti3AlC2 po
odreagowaniu

argonu. Nastpnie otrzymane zoe poddano rozkruszeniu
w modzierzu Abbicha oraz zmieleniu w mynie obrotowowibracyjnym. Proces mielenia prowadzono przez okres 3
godzin w rodowisku alkoholu izopropylowego uywajc
mielników widiowych (WC-Co). Otrzymano czysty proszek
Ti3Al, co potwierdzaj badania rentgenogra czne (Rys. 2).
Wyznaczona metod BET powierzchnia waciwa proszku
wynosia 0,27 m2/g, co odpowiada redniej rednicy ziarna
okoo 6 μm.
Tak przygotowany proszek homogenizowano z ywic
fenolowo-formaldehydow (ródo wgla) w proporcjach
wagowych odpowiadajcych Ti3AlC2 w mynku obrotowym z
mielnikami widiowymi w rodowisku alkoholu izopropylowego
przez 12 godzin. Substraty umieszczono w tyglu gra towym
w reaktorze SHS i proces syntezy prowadzono jak poprzednio. Uzyskane zoe wstpnie rozkruszono w modzierzu
Abbicha i poddano procesowi mielenia w mynie wibracyjno-obrotowym w rodowisku alkoholu izopropylowego przy
uyciu mielników widiowych przez 4 godziny. Otrzymano

Dla okrelenia rozmieszczenia faz w badanym materiale
powadzono badania za pomoc elektronowego mikroskopu

Rys. 4. Dyfraktogram otrzymanego spieku z ukadu Ti-Al-C
w kierunku równolegym do osi prasowania
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i prostopadym do osi prasowania spieku. Wyniki analizy
przedstawiono na Rys. 6 i 7.
Analiza mikrostruktury
Próbki badanego spieku byy trawione w stopionych
solach (22g KOH + 30g KNO3) w temperaturze 420 C przez
2 do 5 sekund. Na Rys. 8 oraz 9 przedstawiono obrazy
mikrostruktury badanego tworzywa wykonane przy pomocy
mikroskopu optycznego NIKON Epiphot 300 na powierzchniach równolegych i prostopadych do osi prasowania.
Obrazy mikrostruktur przy wikszych powikszeniach otrzymano przy uyciu skaningowego mikroskopu elektronowego
– Rys. 10 i 11.
Waciwoci mechaniczne
Rys. 5. Dyfraktogram otrzymanego spieku z ukadu Ti-Al-C
w kierunku prostopadym do osi prasowania

Wyznaczono gsto pozorn spieku metod hydrostatyczn, wytrzymao na zginanie na podstawie wyników
metod trójpunktowego zginania na maszynie wytrzy-

Rys. 6. Analiza punktowa pierwiastków spieku z ukadu Ti-Al-C w kierunku równolegym do osi prasowania

skaningowego NOVA NANO SEM 200 rmy FEI z przystawk
EDS. Analiz punktow zawartoci tytanu, glinu oraz wgla
prowadzono przy powikszeniu 10000 razy na nietra onej, wypolerowanej powierzchni w kierunku równolegym
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maociowej Zwick 1435. Wykonano pomiary twardoci
Vickersa oraz Knoopa pod obcieniem 200g przy uyciu
mikrotwardociomierza FM-700 rmy Future-Tech . Wartoci
wspóczynnika odpornoci na kruche pkanie obliczono na

NAUKA, TECHNOLOGIA

Rys. 7. Analiza punktowa pierwiastków spieku z ukadu Ti-Al-C w kierunku prostopadym do osi prasowania

podstawie wzoru Niihary wprowadzajc do niego odczytane
dugoci przektnych i spka , które powstay w wyniku
nakucia powierzchni materiau piramidk Vickersa pod
obcieniem 10 kg na twardociomierzu FV-700 rmy Future-Tech. Okrelenie moduu Younga oraz moduu cinania
wykonano metod ultradwikow wykorzystujc do tego
celu ultradwikowy zestaw pomiarowy UZP-1 oraz gowice ultradwikowe o czstotliwoci 10 MHz. Wyznaczone
wartoci waciwoci mechanicznych otrzymanego materiau
zebrano w Tab. 1.
Nietrawione próbki otrzymanego tworzywa nakuto wgbnikiem Vickersa przy obcieniu 10 kg w celu generowania
pkni. Drog rozprzestrzeniania si pknicia obserwowano przy pomocy mikroskopu optycznego w wietle odbitym.
Otrzymane obrazy zilustrowano na Rys. 12 i 13.

Omówienie wyników
Synteza Ti3AlC2 z substratów Ti3Al i wgla prowadzi do
otrzymania proszku bdcego mieszanin czterech faz: TiC,
Ti3AlC2, Ti, Al3Ti (Rys. 3). Dopiero w wyniku zestawienia otrzymanej mieszaniny z niewielkim dodatkiem wgla w wytworzonym spieku prowadzi do uzyskania tworzywa zoonego
z dwóch faz: Ti3AlC2 oraz TiC (Rys. 4 i 5). Wprowadzenie
wgla w postaci ywicy miao na celu, po pierwsze granulacj
proszku, a po drugie doprowadzenie do powstania wglika
tytanu (podniesienie twardoci) Udzia tych faz w spieku by

Gsto pozorna [g/cm3]

4,38

Wytrzymao na zginanie [MPa]

524,66 ± 32,83

Twardo Vickersa 200g [GPa]

6,07 ± 0,74

Twardo Knoopa 200g [GPa]

7,54 ± 0,74

0,5

KIC przy Vickersie 10kg [MPam ]

6,77 ± 0,32

KIC przy Knoopie 10kg [MPam0,5]

7,71 ± 0,36

Modu Younga po szerokoci [GPa]

332,32 ± 7,38

Modu Younga po gruboci [GPa]

504,99 ± 14,76

Modu G po szerokoci [GPa]

140,33 ± 2,65

Modu G po gruboci [GPa]

211,59 ± 7,94

Liczba Poissona po szerokoci

0,184 ± 0,013

Liczba Poissona po gruboci

0,193 ± 0,020

Anizotropia E [%]

34,19

Anizotropia G [%]

33,68

Tab. 1 Waciwoci mechaniczne spieku

zrónicowany w zalenoci od kierunku prasowania (Rys.
4 i 5). Znaczne zrónicowanie w udziale obu faz w kierunku prostopadym i równolegym do kierunku prasowania
w trakcie procesu prasowania na gorco moe wynika
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z przyoonych napre . Udzia wglika tytanu jest prawie
dwa razy wikszy w kierunku równolegym do osi prasowania
w porównaniu z zawartoci tej fazy w kierunku prostopadym. Zrónicowanie kierunkowe udziau poszczególnych faz
w materiale wywouje zrónicowanie mikrostruktur w rónych
kierunkach (Rys. 8 - 11). Analiza EDS wykazuje, i wyduone
ziarna w spieku nale do wglika Ti3AlC2 (Rys. 6, 7). Obrazy
mikrostruktur wykonane przy pomocy mikroskopii optycznej
oraz przy uyciu skaningowej mikroskopii elektronowej
ujawniaj, i w kierunku równolegym do osi prasowania mikrostruktura charakteryzuje si mniejszymi ziarnami Ti3AlC2
(Rys. 8, 10) w stosunku do wymiarów ziaren w kierunku prostopadym do osi prasowania. Uzyskane mikrostruktury SEM
tworzywa ujawniaj nanolaminatow budow wyduonych
ziaren materiau typow dla fazy Ti3AlC2. Konsekwencj tak
zrónicowanej mikrostruktury s rónice w wartociach sprystych (Tab. 1), np. warto moduu E w kierunku równolegym jest 50% wysza ni w przypadku moduu zmierzonego
w kierunku prostopadym do osi prasowania. Potwierdza to
wysoka anizotropia sigajca 34%. Obecno wglika tytanu
w materiale wywouje podwyszenie twardoci otrzymanego
tworzywa (Tab. 1). Uzyskany materia cechuje si wysok
wytrzymaoci na zginanie oraz dobr odpornoci na kruche pkanie, co wynika z pseudoplastycznego charakteru
nanolaminatu Ti3AlC2. Zdjcia z mikroskopu optycznego
ujawniy, i pole wokó wytworzonego piramidk Vickersa
odcisku charakteryzuje si znaczn stref odksztace oraz
niewielk liczb krótkich spka (Rys. 12, 13).

Wnioski
Uzyskano dwufazowe tworzywo zoone z pseudoplastycznej fazy Nowotnego i rozproszonego w niej wglika
tytanu. Uzyskany spiek charakteryzuje si znaczn niejednorodnoci mikrostruktury, co ma swoje odzwierciedlenie
w anizotropii waciwoci sprystych. Otrzymane tworzywo
charakteryzuje si dobrymi waciwociami mechanicznymi,
gdzie waciwoci spryste s zrónicowane w zalenoci
od kierunku prasowania na gorco. Wprowadzanie dodatkowych iloci wgla do mieszaniny pozwala na sterowanie
zawartoci poszczególnych faz w spieku. Podwyszenie
twardoci, przy zachowaniu dobrej odpornoci na kruche
pkanie, moliwe jest poprzez wprowadzenie do ukadu takiej
iloci wgla, która pozwoli na uzyskanie tworzywa zoonego gównie z wglika tytanu oraz z fazy pseudoplastycznej
znajdujcej si na granicach midzyziarnowych.
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