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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki prób trwaáoĞciowych páytek ostrzowych z kompozytu ziarnistego Y-ZrO2/TiB2 w trakcie skrawania na
sucho stali C45 o twardoĞci 165 r 6 HB oraz Īeliwa specjalnego stopowego EN-GJL-XNiCuCr15-6-2 o twardoĞci 121 r 2 HB. Materiaá
kompozytowy zawieraá (12–37)% obj. submikronowych wtrąceĔ TiB2 i zostaá wytworzony metodą in situ, bazującą na reakcji w fazie staáej.
Zastosowano páytki ostrzowe typu SNGN 120408 T 02020, co jest zgodne z normą ISO 1832.1991. Jako próbki odniesienia wykorzystano
komercyjne páytki typu TA-Z (Al2O3/ZrO2) oraz TW (Al2O3/TiC), produkcji Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.
Próby trwaáoĞciowe przeprowadzono na tokarce numerycznej TZC-32 N Uniwersal. PrĊdkoĞü skrawania na sucho wynosiáa 150 m/min.
GáĊbokoĞü skrawania zostaáa ustalona na 1,0 mm, zaĞ posuw narzĊdzia wynosiá 0,15 mm/obr. (stal) lub 0,10 mm/obr. (Īeliwo). Jako kryterium
trwaáoĞci ostrza przyjmowano czas potrzebny do stĊpienia narzĊdzia o 0,30 mm. Czas pracy páytek ostrzowych korelowano ze skáadem
fazowym kompozytów oraz ich wáaĞciwoĞciami mechanicznymi, a w szczególnoĞci opornoĞcią na Ğcieranie w teĞcie „Dry Sand”, nawiązującym w metodyce do normy ASTM G 6585. W wyniku przeprowadzonych prób nie wykryto monotonicznej korelacji pomiĊdzy odpornoĞcią
na Ğcieranie danego materiaáu i zawartoĞcią TiB2 a czasem pracy noĪa w trakcie toczenia stali C45. JednakĪe kompozyt o zawartoĞci 37%
obj. TiB2 wykazywaá bardzo korzystne cechy uĪytkowe w próbach toczenia. Byáo to najbardziej widoczne w kontekĞcie wyników uzyskanych
podczas badaĔ w zakresie skrawania stali C45, w których ceramika ta wykazaáa siĊ o 16% dáuĪszym czasem pracy niĪ komercyjny materiaá
Al2O3/ZrO2 gatunku TA-Z. Podobnymi wáaĞciwoĞciami charakteryzowaá siĊ nóĪ tokarski oparty na tworzywie zawierającym 20% obj. TiB2.
Wymienione kompozyty Y-ZrO2/TiB2 ustĊpowaáy jednak ceramice TA-Z w trakcie toczenia Īeliwa EN-GJL-XNiCuCr15-6-2.
Sáowa kluczowe: kompozyty ZrO2/TiB2, noĪe tokarskie, obróbka skrawaniem na sucho

TOOL LIFE OF ZrO2/TiB2 CUTTING INSERTS DURING DRY MACHINING OF STEEL AND CAST IRON
This paper presents the results of tool life tests of Y-ZrO2/TiB2 composite cutting inserts during dry machining of C45 steel (165HB r
6 HB) and EN-GJL-XNiCuCr15-6-2 cast iron (121HB r2 HB). The composite contained 12-37 vol.% of sub-micrometric TiB2 inclusions and
it was fabricated with in situ process, based on solid state reaction. Cutting inserts type SNGN 120408 T 02020 were used, which is compatible with ISO 1832.1991 standard. Commercial cutting plates, TA-Z (Al2O3/ZrO2 composite) and TW (Al2O3/TiC composite) made by The
Institute of Advanced Manufacturing Technology in Cracow, were used as the reference samples. The tool life tests were conducted with
numerical turning centre type TZC-32 N Uniwersal. A dry machine cutting velocity was 150 m/min. A depth of the cut was set to 1.0 mm,
while its rate of feed was 0.15 mm/rev. and 0.10 mm/rev. for the steel and the cast iron respectively. Time required to blunt the cutting
tool by 0.3 mm was used as criterion of the cutting edge lifespan. The cutting plates durability was correlated with their phase composition and also with their mechanical properties, particularly with “Dry Sand” wear resistance of the materials (test according to ASTM G
6585 standard). As result of research there was no monotonic correlation found between the wear resistance, inÀuenced by TiB2 content,
and a lifespan of composite cutting plate during turning of the C45 steel. However, the composite containing 37 vol.% of TiB2 performed
very well during turning. It was especially visible in case of dry machining of the steel, in which that ceramics showed 16 % longer life
than the commercial Al2O3/ZrO2 material (TA-Z grade). Similar performance was observed for cutting tool made of Y-ZrO2/TiB2 composite
containing 20 vol.% of TiB2. Nevertheless above mentioned TiB2 containing composites played worse than TA-Z materials during turning
EN-GJL-XNiCuCr15-6-2 cast iron.
Keywords: ZrO2/TiB2 composites, Cutting insert, Dry machining

1. WstĊp
Z punktu widzenia inĪyniera zajmującego siĊ materiaáami
konstrukcyjnymi istotnym ograniczeniem tworzyw bazujących na dwutlenku cyrkonu jest ich stosunkowo niska, jak
na ceramikĊ, twardoĞü i odpornoĞü na zuĪycie Ğcierne. Natomiast ich niewątpliwą zaletą jest znaczna odpornoĞü na kru-
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che pĊkanie. RównoczeĞnie znanych jest szereg materiaáów
ceramicznych o wysokiej twardoĞci i odpornoĞci na Ğcieranie,
ale o umiarkowanej odpornoĞci na pĊkanie. W tym Ğwietle
uzasadnione staje siĊ dąĪenie do wytworzenia kompozytu,
który áączyáby i potĊgowaá korzystne cechy tych materiaáów i
ZrO2. Taka motywacja, w poáączeniu z potrzebą wytworzenia
materiaáu o korzystnych wáaĞciwoĞciach cieplnych czy bardzo
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dobrych wáaĞciwoĞciach mechanicznych w podwyĪszonych
temperaturach, doprowadziáa na przestrzeni ostatnich kilku
dekad do powstania szerokiej grupy tworzyw wielofazowych
skáadających siĊ z tetragonalnego ZrO2 oraz takich związków jak wĊgliki krzemu, wolframu, chromu, tytanu czy teĪ
tlenki chromu lub glinu lub azotek tytanu [1–8]. Przy czym
tetragonalny dwutlenek cyrkonu peániá funkcjĊ osnowy, a fazy
mniejszoĞciowe wystĊpowaáy w postaci ziaren o zróĪnicowanej morfologii (whiskery, cząstki). Te same przesáanki leĪą
u podstaw poszukiwaĔ nowych materiaáów kompozytowych
w ukáadzie ZrO 2/TiB 2 [9–12]. Szczególna atrakcyjnoĞü
tego ukáadu na tle wczeĞniej zaprezentowanych wynika
z wyjątkowego zestawu wáaĞciwoĞci TiB2. Dwuborek tytanu
charakteryzuje siĊ twardoĞcią wiĊkszą niĪ 25 GPa, wysoką
temperaturą topnienia, ponad 2800 °C, a takĪe duĪym przewodnictwem cieplnym, wynoszącym 60 W·m-1·K-1 lub wiĊcej
[13] i niską gĊstoĞcią (4,52 g/cm3 [14] w porównaniu do ok.
6,1 g/cm3 w przypadku tetragonalnego ZrO2 [15]). Jest bierny
chemicznie wzglĊdem ZrO2, nawet w temperaturach tak wysokich jak 1500 °C [16], czego nie moĪna powiedzieü choüby
o SiC, a takĪe WC. Charakteryzuje siĊ teĪ odpornoĞcią na
dziaáanie stopionych metali. Ograniczeniem TiB2 jest jego
umiarkowana odpornoĞü na kruche pĊkanie.
PowyĪsze fakty skáoniáy autorów do poĞwiĊcenia niniejszej pracy zagadnieniom charakterystyki kompozytów
ziarnistych ZrO2/TiB2, które mogą znaleĨü zastosowanie
w aplikacjach konstrukcyjnych jako materiaá narzĊdziowy do
szybkotnącej obróbki metali, w szczególnoĞci stali i Īeliwa,
bez stosowania káopotliwego w utylizacji cháodziwa.

2. Preparatyka
2.1. Proszki

Jako substratu mieszaniny reakcyjnej uĪyto wytworzonych we wáasnym zakresie, metodą wspóástrąceniowo-hydrotermalną, nanoproszków Y2O3-TiO2-ZrO2 lub Y2O3-TiO2-ZrO2/
ZrTiO4 (powierzchnia wáaĞciwa Sw zmierzona metodą BET od
50,8 ± 0,5 m2/g do 65,9 ± 0,7 m2/g), zawierających sumarycznie (20–50)% molowych tlenku tytanu oraz 2,5% molowego
Y2O3. Pozostaáymi substratami byáy Īywica fenolowo-formaldehydowa „Nowolak MR” produkcji Zakáadów Chemicznych
Organika-Sarzyna S.A., jako prekursor wĊgla, oraz bor
amor¿czny, w postaci brązowo-brunatnego proszku, ¿rmy
Fluka o czystoĞci (95–98)% (gáówne zanieczyszczenie stanowiá tlen). ĩywicĊ fenolowo-formaldehydową wprowadzano
w formie 20% roztworu w 99% alkoholu etylowym o czystoĞci
analitycznej (Polskie Odczynniki Chemiczne S.A.). Proporcje skáadników, wyliczone w oparciu o stechiometriĊ reakcji
(1), oraz oznaczenia ukáadów reakcyjnych podano w Tabeli
1. Ujednorodnienie mieszanin przeprowadzono w máynie
mieszadáowym. Mieszanie przebiegaáo na mokro. ObjĊtoĞü
cieczy, skáadającej siĊ z roztworu Īywicy fenolowo-formaldehydowej w etanolu oraz dodatkowo 2-propanolu (cz.d.a.
¿rmy POCh S.A.), równaáa siĊ 110 cm3 na 50-60 g suchego
nanoproszku. Czas ujednorodniania wynosiá 1 godzinĊ. Jako
mielniki stosowano kulki 3Y-TZP o Ğrednicy 2 mm. StopieĔ
wypeánienia komory máyna o objĊtoĞü ok. 500 cm3 wynosiá
(70–80)%.
Synteza proszku kompozytowego prowadzona byáa
dwuetapowo. W pierwszej fazie substraty wygrzewano
w temperaturze 800 °C przez 30 minut w argonie o czystoĞci 99,999%. Stosowano piec rurowy, alundowy. NastĊpnie
záoĪe cháodzono do temperatury pokojowej i przenoszono
do pieca próĪniowego celem przeprowadzenia wáaĞciwej
syntezy w temperaturze 1300 °C.

2.2. Formowanie i zagĊszczanie

Proszki kompozytowe, bĊdące podstawą tworzyw
wykorzystywanych jako páytki wieloostrzowe, wytworzono
metodą syntezy w fazie staáej. Synteza ta polegaáa na
wygrzewaniu mieszaniny roztworu staáego Y2O3-TiO2-ZrO2
lub Y2O3-TiO2-ZrO2 w poáączeniu z ZrTiO4, pirowĊgla i boru
amor¿cznego w gra¿towym piecu próĪniowym przez 4 godziny w temperaturze 1300 °C. CiĞnienie w piecu w czasie
syntezy wynosiáo maksymalnie 0,6 Pa. Warunki powyĪsze
pozwalaáy na krystalizacjĊ in situ cząstek dwuborku tytanu
(TiB2) rozproszonych poĞród ziaren ZrO2 domieszkowanego
Y2O3. Sumaryczna reakcja tworzenia TiB2 przedstawia siĊ
nastĊpująco:
TiO2(r.s.) + 2B + 2C = TiB2(s) + 2CO(g)

(1)

ProcedurĊ konsolidowania proszków poprzedzaáo mielenie záóĪ poreakcyjnych w máynie mieszadáowym. PrĊdkoĞü
obwodowa mieszadáa wynosiáa 1,41 m/s, a czas mielenia 6
godzin. Jako medium mielące stosowano 1000 g kulek 3Y-TZP o Ğrednicy 2 mm. Mielenie przeprowadzano na mokro
w ok. 50–60 cm3 2-propanolu. Masa pojedynczego wsadu
proszku kompozytowego wynosiáa 47–51 g. Caákowity stopieĔ wypeánienia objĊtoĞci komory zawieraá siĊ w przedziale
(70–80)%.
Granulowanie przeprowadzano metodą wielokrotnego
(10 razy) przecierania zmielonych, wysuszonych proszków
przez sito o wielkoĞci oczka wynoszącej 0,1 mm. Na tym
etapie wprowadzano równieĪ 3% masowych Ğrodka poĞli-

Tabela 1. Proporcje masowe pomiĊdzy prekursorami proszków kompozytowych i kodowe oznaczenia mieszanin.
Legenda: T – nanoproszek Y2O3-TiO2-ZrO2 lub mieszanina Y2O3-TiO2-ZrO2/ZrTiO4, B – bor amor¿czny, C – 20% roztwór Īywicy w etanolu.
Table 1. Mass ratios of composite powder precursors and code names of initial mixtures.
Captions: T – Y2O3-TiO2-ZrO2 nanopowder or Y2O3-TiO2-ZrO2/ZrTiO4 mixture, B – boron amorphous, C – 20 % alcoholic solution of the resin.
Oznaczenie

Skáad substratu T

Proporcja masowa
T:B:C

20Ti_BA

100% obj. 2,5Y2O3-20TiO2-77,5ZrO2

1 : 0,04 : 0,34

30Ti_BA

100% obj. 2,5Y2O3-30TiO2-67,5ZrO2

1 : 0,06 : 0,52

40Ti_BA

53% obj. Y2O3-TiO2-ZrO2, 47% obj. ZrTiO4, sumaryczna zawartoĞü Y2O3 i TiO2 – odpowiednio
2,5 oraz 40% molowych

1 : 0,08 : 0,73

50Ti_BA

35% obj. Y2O3-TiO2-ZrO2, 65% obj. ZrTiO4, sumaryczna zawartoĞü Y2O3 i TiO2 – odpowiednio
2,5 oraz 50% molowych

1 : 0,11 : 0,95
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zgowego, którym byáa dziesiĊcioprocentowa zawiesina oleju
F-15 w wodzie.
Ksztaát i zagĊszczenie wstĊpne surowym próbkom
nadawano prasując granulat jednoosiowo pod ciĞnieniem
50–60 MPa. Stosowano formĊ stalową o przekroju kwadratowym 17 mm × 17 mm. NastĊpnie ksztaátki poddawano
ostatecznemu prasowaniu izostatycznemu na zimno pod
ciĞnieniem 300 MPa, które dziaáaáo przez 30 sekund.
Spiekanie kompozytów Y-ZrO2/TiB2 prowadzono w gra¿towym piecu próĪniowym. Zakres temperatur spiekania
wynosiá 1500–1550 °C. SzybkoĞü narastania temperatury
ustalono na 10 °C/min. Czas przetrzymywania próbek
w temperaturze maksymalnej wynosiá 2 godz. W trakcie
spiekania caákowite ciĞnienie w piecu byáo mniejsze niĪ
0,05 Pa, a próbki spoczywaáy na podkáadkach z wĊglika
krzemu.
Páytki ostrzowe formowano z otrzymanych spieków poprzez obróbkĊ Ğcierną, nadając im ksztaát páytek wieloostrzowych do obróbki skrawaniem zgodny z wymaganiami normy
ISO 1832.1991, a mianowicie páytek typu SNGN 120408
T 02020. Wymieniony symbol literowo-cyfrowy oznacza,
Īe byáy to páytki o przekroju kwadratowym o dáugoĞci boku
(wymiar nominalny) l = 12,7 mm, gruboĞci s = 4,76 mm
i promieniu zaokrąglenia krawĊdzi skrawającej r = 0,8 mm.
KrawĊdzie skrawające wzmocniono fazami o szerokoĞci
nominalnej bȖ = 0,20 mm, wykonanymi pod kątem Ȗn = 20°
w stosunku do powierzchni natarcia. Badane páytki nie speániaáy wymagaĔ normy ISO 1832.1991 w zakresie dáugoĞci
krawĊdzi skrawającej l = 12,7 mm (byáy nieco mniejsze),
co nie stanowiáo przeszkody w realizacji badaĔ. Z kaĪdego
z badanych materiaáów wykonano po trzy páytki o dáugoĞci
boków l # 11,7 mm (Rys. 1). W celach porównawczych do
badaĔ wáączono páytki wykonane przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie – typu TA-Z
i TW (Tabela 2).

Tabela 2. Skáad fazowy badanych materiaáów.
Table 2. Phase composition of the studied materials.
Oznaczenie

Skáad

20Ti_BA/1500°C

Y-ZrO2/TiB2 – 12,4% obj. TiB2

30Ti_BA/1550°C

Y-ZrO2/TiB2 – 19,5%obj. TiB2

40Ti_BA/1550°C

Y-ZrO2/TiB2 – 27,3%obj. TiB2

50Ti_BA/1550°C

Y-ZrO2/TiB2 – 36,5%obj. TiB2

TA-Z

Al2O3/ZrO2, wytworzone w IZTW

TW

Al2O3/TiC, wytworzone w IZTW

a)

b)

Rys. 1. Widok ogólny páytek wieloostrzowych wykonanych ze
wskazanych kompozytów Y-ZrO2/TiB2. Widoczne są fazowania
umacniające krawĊdzie próbek.
Fig. 1. General view of cutting tool inserts made of the indicated
Y-ZrO2/TiB2 composites. The bevels reinforcing the edges of the
samples are visible.

3. Metodyka badaĔ
Analiza skáadu fazowego próbek realizowana byáa metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego o dáugoĞci
fali 0,1540598 nm, za pomocą urządzania PANalytical X’Pert
PRO. Krok analizy wynosiá 0,008°, a jej zakres 20°–90°

158

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 65, 2, (2013)

Rys. 2. a) Schemat testu odpornoĞci abrazyjnej próbek – „Dry Sand”;
R = 24,5 mm, S = 8,3 mm, Ȧ = 1 obr./s, caákowita iloĞü obrotów rolki
o promieniu „R” wynosiáa 2000.
b) Widok ogólny urządzenia do testu „Dry Sand”: 1 – zbiornik Ğcierniwa SiC o Ğredniej wielkoĞci ziaren 0,4-0,5 mm, 2 – Ğruba regulacji
wydatku Ğcierniwa, 3 – bieĪnia, 4 – uchwyt próbki, 5 – czujnik iloĞci
obrotów rolki z przewodem sygnaáowym poáączonym z programowanym licznikiem, 6 – przekáadnia pasowa napĊdu rolki.
Fig. 2. a) Outline of „Dry Sand” wear resistance test; R = 24.5 mm,
S = 8.3 mm, Ȧ = 1 rev./s, total count of the roller revolutions, having
radius “R”, was 2000 during single test.
b) General view of the “Dry Sand” machinery: 1 – container of SiC
abradant of 0.4-0.5 mm mean grain size, 2 – regulation screw of
abradant feeding rate, 3 – running track, 4 – sample holder, 5 –
sensor of the roller revolution and a cord connecting the sensor
with a programmable counter, 6) belt transmission of the roller drive.

w skali 2ș. IloĞciowa analiza skáadu fazowego wykonywana
byáa metodą Rietvelda.
Powierzchnia wáaĞciwa proszków analizowana byáa metodą ¿zycznej adsorpcji azotu w temperaturze jego wrzenia
pod ciĞnieniem atmosferycznym. Zastosowano uniwersalne
urządzenie do iloĞciowej analizy adsorpcji ¿zycznej NOVA
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– prĊdkoĞü skrawania vc = 150 m/min,
– gáĊbokoĞü skrawania ap = 1,0 mm,
– posuw f = 0,10 mm/obr.,
– skrawanie na sucho (bez cháodzenia),
– kryterium zuĪycia VBB = 0,30 mm.

4. Wyniki
Podstawowe wáaĞciwoĞci mechaniczne oraz odpornoĞü
na abrazjĊ Ğcierniwem SiC dla kompozytów Y-ZrO2/TiB2,
wykorzystanych jako materiaáy ostrzowe noĪy tokarskich,
przedstawiono na Rys. 3–5. Zestawienie wykonano w funkcji
udziaáu objĊtoĞciowego fazy wtrąceĔ, tj. dwuborku tytanu.
W przypadku twardoĞci, której wartoĞci zawierają siĊ w przedziale od 1523 ± 36 HV1 do 1815 ± 38 HV1, oraz wytrzymaáoĞci mechanicznej (od 315 ± 154 MPa do 985 ± 159 MPa)
wystĊpuje liniowa zaleĪnoĞü powyĪszych wáaĞciwoĞci od
zawartoĞci TiB2 (Rys. 3 i 5). Przy czym twardoĞü roĞnie
a wytrzymaáoĞü maleje wraz ze wzrostem udziaáu dwuborku
tytanu. W przypadku twardoĞci moĪna áączyü tĊ zaleĪnoĞü
z prostą reguáą mieszanin. Spadek wytrzymaáoĞci na zginanie wraz ze wzrostem zawartoĞci TiB2 zaleĪy, z duĪym
prawdopodobieĔstwem, biorąc pod uwagĊ bardzo wysokie
zagĊszczenie badanych kompozytów ((98,6 ± 0,3)% – (99,4 ±
0,4)% wartoĞci teoretycznych), od naprĊĪeĔ cieplnych o charakterze rozciągającym, generowanych w osnowie tlenkowej
w trakcie cháodzenia materiaáu z temperatury spiekania do
temperatury pokojowej. Powstawanie powyĪszych naprĊĪeĔ
wynika z wiĊkszego, Ğredniego wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej ZrO2 (11·10-6 1/K [15]) od TiB2 (8·10-6 1/K [17]).
Mapy tzw. naprĊĪeĔ maksymalnych w wybranych, rzeczywistych, obszarach kompozytów 20Ti_BA/1550°C i 50Ti_BA
/1550°C (odpowiednio ok. 12% i 36% obj. TiB2), obliczone
za pomocą Metody Elementów SkoĔczonych, wskazują, Īe
zasiĊg obszarów o wysokich wartoĞciach naprĊĪeĔ rozciągających, a takĪe zagĊszczenie ich wystĊpowania, rosną
wraz ze wzrostem iloĞci wtrąceĔ TiB2. Oszacowanie wartoĞci
ekstremalnych tych naprĊĪeĔ wykazaáo ponadto ich wzrost
z 300 MPa do 500 MPa odpowiadający wzrostowi udziaáu
objĊtoĞciowego TiB2 z 12% do 36%.
OdpornoĞü prezentowanych kompozytów na dziaáanie
abrazyjne Ğcierniwa SiC jest proporcjonalna do zawartoĞci
TiB2 (Rys. 4). JednakĪe trudno mówiü tu o korelacji liniowej.
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1800
HV 1

1200e ¿rmy Quantachrome Instruments. Do analizy danych
stosowano model adsorpcji BET. Pomiary prowadzono przy
ciĞnieniach wzglĊdnych adsorbatu zawierających siĊ w przedziale 0,1-0,3 w stosunku do ciĞnienia atmosferycznego.
Mikrostruktura spieków obserwowana byá w skaningowym
mikroskopie elektronowym Nova NanoSEM230 ¿rmy FEI,
pracującym z detektorem elektronów wstecznie rozproszonych (BSD). NapiĊcia przyspieszające wiązkĊ elektronów
miaáy wartoĞü do 18 kV.
Badania wáaĞciwoĞci mechanicznych obejmowaáy pomiary twardoĞci i wytrzymaáoĞci mechanicznej w teĞcie trójpunktowego zginania. Wykorzystano w tym celu twardoĞciomierz
FV-700 ¿rmy Future-Tech oraz maszynĊ wytrzymaáoĞciową
Z2.5 ¿rmy Zwick/Roell. TwardoĞü Vickersa mierzono pod
obciąĪeniem 1 kg. WytrzymaáoĞü na zginanie badano dla
polerowanych i fazowanych belek o przekroju ok. 2 mm ×
2 mm przy rozstawie podpór wynoszącym 20 mm i szybkoĞci
przesuwu trawersy obciąĪającej próbkĊ równej 2 mm/min.
OdpornoĞü na Ğcieranie wyznaczono za pomocą testu „Dry
Sand”, którego metodyka byáa zbliĪona do wytycznych normy
ASTM G 6585. Próby polegaáy na pomiarze objĊtoĞci materiaáu
usuwanego przez bieĪniĊ w formie gumowej rolki o Ğrednicy 49
mm i szerokoĞci 8,3 mm, na którą w sposób ciągáy podawane
byáo Ğcierniwo SiC o Ğrednicy ziaren 0,4–0,5 mm (Rys. 2a).
Pojedynczy test skáadaá siĊ z 2000 obrotów rolki dociskanej
do badanego materiaáu z siáą 44 N. Testy przeprowadzano
na urządzeniu T-07 produkcji MiĊdzyresortowego Centrum
Eksploatacji Majątku Trwaáego Radom.
Próby trwaáoĞciowe noĪy tokarskich zrealizowano podczas toczenia wzdáuĪnego w zakresie parametrów obróbki
wykoĔczeniowej. Próby realizowano bez stosowania cháodzenia. Pomiary zuĪycia krawĊdzi skrawających prowadzono
za pomocą mikroskopu warsztatowego z dziaáką elementarną 0,01 mm. Wraz ze zmianą Ğrednicy toczenia prĊdkoĞü
skrawania korygowano wg wskazaĔ elektronicznego tachometru typu DMT-21 z dokáadnoĞcią pomiaru ±0,20%. Warunki
obróbki moĪna przedstawiü w nastĊpujących punktach:
a) Obrabiarka
Tokarka numeryczna typu TZC-32 N Uniwersal, adaptowana do laboratoryjnych badaĔ trwaáoĞciowych w IZTW
o mocy silnika napĊdu gáównego N = 50 kW.
b) NarzĊdzie
Oprawka noĪowa do páytek wieloostrzowych, kwadratowych, typu CSRNR 32-12, ksztaátująca nastĊpującą geometriĊ ostrza: Ȥr = 75° ±1°; Ȗo = 7° ±30’; Ȝs = 0° ±30’.
c) Materiaá obrabiany
– stal C45 w postaci waáków o wymiarach wyjĞciowych
I100 mm × 650 mm; po oskórowaniu i w trakcie prób
twardoĞü mieĞciáa siĊ w granicach 165 r6 HB;
– Īeliwo EN-GJL-XNiCuCr15-6-2 o twardoĞci 121 r
2 HB i wymiarach wyjĞciowych elementów I130/I100
mm × 300 mm.
d) Parametry skrawania
– obróbka stali C45 (165 r6 HB):
– prĊdkoĞü skrawania vc = 150 m/min,
– gáĊbokoĞü skrawania ap = 1,0 mm,
– posuw f = 0,15 mm/obr.,
– skrawanie na sucho (bez cháodzenia),
– kryterium zuĪycia VBB = 0,30 mm;
– obróbka Īeliwa EN-GJL-XNiCuCr15-6-2 (121 r
2 HB):
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Rys. 3. TwardoĞü Vickersa kompozytów narzĊdziowych w funkcji
udziaáu objĊtoĞciowego TiB2.
Fig. 3. Vicker’s hardness of the tool composites versus TiB2 volumetric fraction.
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Rys. 5. OdpornoĞü na zginanie kompozytów narzĊdziowych.
Fig. 5. Bending strength of the tool composites.
20Ti_BA1500

30Ti_BA1550

40Ti_BA1550

50Ti_BA1550

50Ti_BA1550
20Ti_BA1550
40Ti_BA1550

2
0
10

20Ti_BA1500

30Ti_BA1550

6
4

1200

σzg., MPa

NaleĪy podkreĞliü, Īe páytki ostrzowe wykonane w AGH mają
znacznie wyĪszą odpornoĞü na Ğcieranie w porównaniu do
materiaáów komercyjnych na bazie Al2O3. Spiek 50Ti_BA
/1550°C, najlepszy w caáej grupie, charakteryzuje siĊ zuĪyciem Ğciernym wynoszącym tylko 3,7 ± 0,2 mm3. WartoĞü
ta jest 5,5 razy mniejsza niĪ zuĪycie materiaáu odniesienia
TW (Al2O3/TiC) oraz 13,1 razy mniejsza niĪ ĞcieralnoĞü TA-Z
(Al2O3/ZrO2). Tak korzystne cechy tribologiczne kompozytów
ZrO2/TiB2 moĪna áączyü zarówno z immanentnymi cechami
TiB2, materiaáu o bardzo wysokiej twardoĞci i odpornoĞci
abrazyjnej [13], jak i cechami mikrostrukturalnymi (Rys.
6). ĝrednia wielkoĞü wtrąceĔ TiB2 pozostaje w zakresie
ok. 0,5 m, a ziaren osnowy tlenkowej od 0,5 m do 2
m. Drobnokrystaliczna mikrostruktura powiĊksza energiĊ
pĊkania po granicach ziaren w przeliczeniu na jednostkĊ
objĊtoĞci materiaáu i tym samym utrudnia Ğcieranie siĊ
tworzywa mechanizmem „wybierania” pojedynczych ziaren
przez Ğcierniwo.

test wg ASTM G 6585

20

30

40

TiB2, % obj.
a)
Rys. 4. OdpornoĞü na Ğcieranie kompozytów narzĊdziowych jako
funkcja udziaáu objĊtoĞciowego TiB2. Materiaáy odniesienia to komercyjne páytki wieloostrzowe (IZTW Kraków) wykonane z kompozytów
ziarnistych Al2O3/ZrO2 (TA-Z) i Al2O3/TiC (TW). Mniejsze ubytki
objĊtoĞci badanego materiaáu wskazują na wyĪszą odpornoĞü na
Ğcieranie.
Fig. 4. Wear resistance of the tool composites versus TiB2 volumetric
fraction. Commercial (IZTW Kraków) cutting toll inserts, made of
Al2O3/ZrO2 (TA-Z) and Al2O3/TiC (TW) particulate composites, were
the reference materials.

JakoĞciowa analiza charakteru zuĪywania siĊ elementów
roboczych noĪy tokarskich wskazuje, Īe podczas toczenia
na sucho (bez páynów cháodząco-smarujących) tak stali jak
i Īeliwa specjalnego zuĪycie krawĊdzi skrawających ma
charakter gáównie Ğcierny. Nie stwierdzono wystĊpowania
zuĪycia typu katastro¿cznego jak równieĪ wykruszeĔ, co
potwierdza, Īe badane páytki wykazują stabilne i pozytywne
cechy zuĪycia.
ĝredni czas potrzebny na zuĪycie siĊ elementu roboczego noĪa tokarskiego, do wartoĞci 0,3 mm od wymiaru
startowego, w przypadku toczenia stali zawiera siĊ w przedziale od 12,8 ± 2,1 min. do 16,3 ± 1,3 min. w zaleĪnoĞci od
zawartoĞci TiB2 w materiale. Natomiast w trakcie toczenia
Īeliwa specjalnego trwaáoĞü wynosi od 12,5 min. do 17,0 min.
(Rys. 7 i 8). WartoĞci te są porównywalne z czasami okreĞlającymi trwaáoĞü elementów komercyjnych. JednakĪe nie
udaáo siĊ znaleĨü bezpoĞredniego przeáoĪenia pomiĊdzy korzystnymi cechami mechanicznymi opisywanych materiaáów
ZrO2/TiB2, zwáaszcza w kontekĞcie ich odpornoĞci na Ğciera-
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b)
Rys. 6. Mikrostruktura kompozytów: a) zgáady danych materiaáów;
b) przeáam przez spiek 30Ti_BA/1550 °C.
Fig. 6. Microstructure of the composites: a) polished sections of
the given materials, b) fracture of the 30Ti_BA/1550 °C composite.

nie, a ¿nalną trwaáoĞcią elementów skrawających. W wyniku
przeprowadzonych prób nie wykryto bowiem monotonicznej
zaleĪnoĞci pomiĊdzy Ğrednią odpornoĞcią na Ğcieranie danego materiaáu i zawartoĞcią TiB2 a Ğrednią trwaáoĞcią elementu skrawającego w trakcie toczenia stali C45. JednakĪe
kompozyt o zawartoĞci 37% obj. TiB2 wykazuje korzystne
cechy uĪytkowe. W tej aplikacji charakteryzuje siĊ o 16%

OCENA TRWAàOĝCI PàYTEK OSTRZOWYCH ZrO2/TiB2 W TRAKCIE SKRAWANIA NA SUCHO STALI I ĩELIWA

a)

a)

b)

b)

Rys. 7. Czas pracy pojedynczego elementu roboczego (naroĪa)
páytki wieloostrzowej danego kompozytu narzĊdziowego w trakcie
toczenia stali C45 jako funkcja: a) ubytku objĊtoĞci w teĞcie Ğcierania
„Dry Sand”, b) udziaáu objĊtoĞciowego fazy zbrojącej – TiB2.
Fig. 7. Lifespan of single working element (corner) of given composite
cutting tool insert during machining of C45 steel versus: a) sample
volume loss during wear resistance “Dry Sand” test, b) volumetric
ratio of reinforcing phase – TiB2.

Rys. 8. Czas pracy pojedynczego elementu roboczego (naroĪa)
páytki wieloostrzowej danego kompozytu narzĊdziowego w trakcie
toczenia Īeliwa EN-GJL-XNiCuCr15-6-2 jako funkcja: a) ubytku
objĊtoĞci w teĞcie Ğcierania „Dry Dand”, b) udziaáu objĊtoĞciowego
fazy zbrojącej – TiB2.
Fig. 8. Lifespan of single working element (corner) of given composite
cutting tool insert during machining of EN-GJL-XNiCuCr15-6-2 cast
iron versus: a) sample volume loss during wear resistance “Dry Sand”
test, b) volumetric ratio of reinforcing phase – TiB2.

dáuĪszym czasem pracy niĪ komercyjny materiaá Al2O3/ZrO2
gatunku TA-Z (Rys. 7). Podobnymi wáaĞciwoĞciami charakteryzuje siĊ páytka wieloostrzowa z tworzywa zawierającego
20% obj. TiB2. Wymienione kompozyty Y-ZrO2/TiB2 ustĊpują
jednak ceramice TA-Z w trakcie toczenia Īeliwa EN-GJL-XNiCuCr15-6-2 (Rys. 8).

5. Podsumowanie
Wzrost zapotrzebowania przemysáowego na materiaáy
narzĊdziowe do szybkotnącej obróbki metali, w tym stali
i Īeliw, w poáączeniu z potrzebą rezygnacji ze stosowania
cieczy cháodzących, których wtórne zagospodarowanie
podnosi koszty sumaryczne obróbki, narzuca wysokie
wymagania na materiaáy narzĊdziowe. Mowa tu o znacznej
odpornoĞci na Ğcieranie w warunkach wysokich obciąĪeĔ
mechanicznych i cieplnych w poáączeniu ze stabilnoĞcią
chemiczną w podwyĪszonych temperaturach. Wymagania te
speánia ceramika, a w szczególnoĞci kompozyty ceramiczne.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki prób trwaáoĞciowych
noĪy tokarskich do obróbki skrawaniem na sucho stali C45
i Īeliwa EN-GJL-XNiCuCr15-6-2 zbudowanych z kompozytu
ziarnistego Y-ZrO2/TiB2. Zbadano wpáyw zawartoĞci TiB2,
w granicach (12–37) % obj. na trwaáoĞü noĪy w warunkach

obróbki skrawnej z szybkoĞcią 150 m/min. Stwierdzono, Īe
materiaáy zawierające 20% i 37 % obj. TiB2 są w stanie konkurowaü z komercyjnie produkowanymi elementami z ceramiki
Al2O3/ZrO2 w trakcie toczenia stali, osiągając czasy pracy rzĊdu 16 minut. UstĊpują jednak komercyjnej ceramice w trakcie
toczenia Īeliwa. Ponadto nie stwierdzono monotonicznej
korelacji pomiĊdzy twardoĞcią, odpornoĞcią na Ğcieranie
i zawartoĞcią TiB2 a trwaáoĞcią w trakcie toczenia stali. Próby wskazują wyraĨnie, Īe odpornoĞü na Ğcieranie jest tylko
jednym z wielu czynników mogących modulowaü trwaáoĞü
narzĊdzia przeznaczonego do pracy bez cháodzenia.

PodziĊkowanie
Praca wspierana ¿nansowo ze Ğrodków statutowych
WIMiC nr 11.11.160.603 w roku 2013.
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