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Streszczenie
Tworzywa kompozytowe o osnowie wĊglika boru z dodatkiem krzemków chromu i wĊgla otrzymano w procesie prasowania na gorąco
w przepáywie argonu w temperaturze 2000 °C, co stanowiáo temperaturĊ niĪszą o 120 °C od wĊglika boru spiekanego z samym wĊglem.
Otrzymane, wypolerowane próbki spieków poddano badaniom skáadu fazowego, obserwacjom mikrostruktury metodą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz analizie rozkáadu pierwiastków EDS. Tworzywa przebadano pod kątem wáaĞciwoĞci sprĊĪystych, twardoĞci,
wytrzymaáoĞci na zginanie oraz odpornoĞci na kruche pĊkanie. Wykonano oznaczenia ĞcieralnoĞci oraz wspóáczynnika tarcia.
Sáowa kluczowe: B4C, prasowanie na gorąco, krzemki chromu, wĊglik chromu, borek chromu

MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF SINTERS IN THE B4C-CrxSiy-C SYSTEM
In the work, composites with a boron carbide matrix added with chromium silicides and carbon were obtained by the hot-pressing
process in the Àow of argon. The sintering temperature was 2000 °C, what was lower by 120 °C than in the case of boron carbide sintered
with a carbon additive only. The obtained and polished sintered bodies were subjected to phase analysis, SEM microstructural observations
and EDS element distribution analysis. The materials were mechanically tested for bending strength, fracture toughness, abrasion wear
and friction coef¿cient.
Keywords: B4C, Hot-pressing, Chromium silicides, Chromium carbide, Chromium boride

1. Wprowadzenie
WĊglik boru ze wzglĊdu na wysoką temperaturĊ topnienia, bardzo wysoką twardoĞü 35 GPa, wysoką wytrzymaáoĞü
na zginanie 450 MPa, bardzo niską gĊstoĞü 2,52 g/cm3
oraz wysoką odpornoĞü na zuĪycie Ğcierne znalazá wiele
zastosowaĔ aplikacyjnych [1-3]. Znajduje on swoje zastosowanie w produkcji lekkich pancerzy antybalistycznych,
dyszy do ciĊcia wodnego czy elementów polerskich [4, 5].
Ze wzglĊdu na kowalencyjne wiązania czysty wĊgli boru
jest niespiekalny metodami bezciĞnieniowymi. Aby zagĊĞciü tego typu materiaá, do spiekanego proszku dodaje siĊ
wĊgiel, krzem, tlenek chromu czy bor, które albo tworzą
w ukáadzie z wĊglikiem boru eutektyki albo związki o niskiej
temperaturze topnienia [6-8]. NajczĊĞciej wykorzystywaną
metodą do otrzymywania spieków z wĊglika boru jest prasowanie na gorąco, gdzie moĪliwe jest uzyskanie gĊstych
materiaáów w temperaturach 1900–2150 °C. W przypadku
tej metody w literaturze znajduje siĊ informacje odnoĞnie
stosowania dwuborku chromu jako aktywatora spiekania,
który umoĪliwia uzyskanie w temperaturze 1950 °C i pod
ciĞnieniem 50 MPa tworzyw kompozytowych o zagĊszczeniu
99%, wytrzymaáoĞci na zginanie 630 MPa i KIc 3,5 MPa·m1/2
[9]. Innym znanym aktywatorem spiekania jest krzem, który

wspomaga zagĊszczanie ukáadu podczas spiekania w wyniku powstawania faz typu SiBx, których temperatura topnienia
waha siĊ od 1270°C do 2100°C, co w konsekwencji prowadzi
do spiekania z udziaáem fazy ciekáej [10].
Z analizy danych literaturowych wynika, Īe istnieje
moĪliwoĞü zastosowania równieĪ innych faz jako dodatków
do spiekania wĊglika boru. Fazy te powinny cechowaü siĊ
stosunkowo niską temperaturą topnienia i dawaü moĪliwoĞü
wejĞcia w reakcjĊ z wĊglikiem boru z utworzeniem związków o dobrych wáaĞciwoĞciach mechanicznych. Stąd teĪ
celem niniejszej pracy byáo otrzymanie, drogą prasowania
na gorąco, tworzyw na bazie wĊglika boru z dodatkiem gra¿tu jako fazy samosmarującej oraz aktywatorów spiekania
w postaci krzemków chromu Cr3Si oraz CrSi2. Dodatkowo
przeprowadzono badania wáaĞciwoĞci mechanicznych
oraz aplikacyjnych, takich jak odpornoĞü na Ğcieranie oraz
wspóáczynnik tarcia.

2. Preparatyka próbek
Jako substratu osnowy do otrzymywania tworzyw z ukáadu B4C–faza wtrącona uĪyto komercyjnego, mikronowego
proszku wĊglika boru (D50 = 1 m) o numerze AB 134566
B4C HS Boron Carbide Grade HS-A H.C. Starck. Do kom-
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pozytu wprowadzano krzemki chromu Cr3Si oraz CrSi2,
które syntezowano z pierwiastków: metalicznego chromu
Atlantic Equipment Engineers, A Division of Micron Metals,
inc. o numerze katalogowym Cr-103 i krzemu uzyskanego
z recyklingu. Ze wzglĊdu na czystoĞü, obniĪenie kosztów
wytwarzania oraz porównanie do komercyjnie dostĊpnych,
proszki byáy tylko rozkruszane do wielkoĞci ziarna mieszczącej siĊ w przedziale 25-50 m, czyli podobnej do uziarnienia
proszków dostĊpnych w sprzedaĪy. ZaáoĪono, Īe dalsze rozmielenie bĊdzie miaáo miejsce podczas wysokoenergetycznej
homogenizacji zestawów w máynku obrotowo-wibracyjnym.
Jako substrat wĊgla wykorzystano wĊgiel aktywny dający
w tworzywie po gra¿tyzacji staáy Ğrodek poĞlizgowy oraz
ĪywicĊ fenolowo-formaldehydową w celu redukcji tlenków,
znajdujących siĊ na powierzchni ziaren wĊglika boru, oraz
jako Ğrodek do granulacji mieszaniny. Proszki zestawiono
stechiometrycznie, aby uzyskaü udziaáy objĊtoĞciowe odpowiadające nastĊpującym skáadom: B4C – 5% obj. Cr3Si
– 2% do 8% obj. C oraz B4C – 5% obj. CrSi2 – 2% do 8%
obj. C. Tak przygotowane zestawy homogenizowano przez
2 godziny w wysokoenergetycznym máynku obrotowo-wibracyjnym w Ğrodowisku alkoholu izopropylowego z udziaáem
mielników widiowych (WC-Co). NastĊpnie po odparowaniu
alkoholu zestawy poddano granulacji z wykorzystaniem
sita. Tak przygotowane zgranulowane proszki prasowano
na gorąco w temperaturze 2000 °C pod ciĞnieniem 25 MPa
z przyrostem temperatury 10 °C/min w przepáywie argonu.
Czas wygrzewania wynosiá 30 min. Zastosowanie przy tej
iloĞci aktywatora wyĪszej temperatury spiekania prowadziáo
do wypáywania materiaáu miĊdzy elementami gra¿towymi
formy, co prowadziáo do jej zniszczenia.
Wytworzone materiaáy poddano analizie fazowej metodą
dyfrakcji rentgenowskiej, XRD za pomocą dyfraktometru
X’Pert Pro ¿rmy PANalytical, iloĞci poszczególnych faz okreĞlono metodą Rietvelda. Szlifowane i polerowane powierzchnie spieków poddano trawieniu chemicznemu w mieszaninie
stopionych soli (KOH + KNO3) w temperaturze 450 °C i na
tak przygotowanych powierzchniach wykonywano obserwacje mikrostruktury przy pomocy skaningowego mikroskopu
elektronowego (Nova NanoSEM - FEI). W trakcie oglĊdzin
wykonano równieĪ analizĊ rozkáadu pierwiastków metodą
EDS na nie trawionych powierzchniach spieków. Pomiary
wáaĞciwoĞci sprĊĪystych wykonano metodą ultradĨwiĊkową
przy czĊstotliwoĞci 4 MHz. Wyznaczono wartoĞci moduáu
Younga (E), moduáu Ğcinania (G), liczby Poissona (v) oraz
anizotropii moduáu Younga (A). Wszystkie parametry zmierzono w kierunku równolegáym do osi prasowania (c) oraz
kierunkach prostopadáych do osi prasowania (a+b). WartoĞü
anizotropii obliczono z zaleĪnoĞci A = (E(a+b) – Ec)/E(a+b)·100.
TwardoĞü wytworzonych materiaáów zmierzono z uĪyciem
metody Knoopa przy nacisku 9,81 N. WytrzymaáoĞü na zginanie wyznaczono metodą trójpunktowego zginania belki przy
rozstawie podpór 40 mm oraz posuwie 1 mm/min. Wspóáczynnik krytycznej intensywnoĞci naprĊĪeĔ KIc, bĊdący miarą
odpornoĞci na kruche pĊkanie, obliczono ze wzoru Evansa
[11] z wykorzystaniem wyników z trójpunktowego zginania
belki z karbem przy rozstawie podpór 20 mm oraz posuwie
0,1 mm/min. Przeprowadzono równieĪ pomiary odpornoĞci
badanego materiaáu na zuĪycie Ğcierne z wykorzystaniem
metody dry sand test, stosując iloĞü obrotów wynoszącą
2000 oraz gruboziarnisty wĊglik krzemu jako Ğcierniwo. Do
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pomiaru wspóáczynnika tarcia wybranych spieków zastosowano metodĊ ball-on-disk, stosując kulkĊ azotku krzemu
(3,175 mm) i nacisk 4 N przez czas 33 min.

3. Wyniki
Pomiary skáadu fazowego spieków wĊglika boru z dodatkiem 5-procent faz Cr3Si lub CrSi2, zawierające dodatek
wĊgla wynoszący (2–8)% obj. wykonano metodą XRD,
a wyniki tych pomiarów przedstawiono na Rys. 1 i 2.

Rys. 1. Analiza fazowa w ukáadzie B4C – 5% obj. Cr3Si – x% obj. C.
Fig. 1. Phase composition of composites in the B4C – 5 vol.% Cr3Si
– x% vol.% C system.

Rys. 2. Analiza fazowa w ukáadzie B4C – 5% obj. CrSi2 – x% obj. C.
Fig. 2. Phase composition of composites in the B4C – 5 vol.% CrSi2
– x vol.% C system.

Analiza rentgenowska wykazaáa, Īe we wszystkich
otrzymanych tworzywach wystĊpują cztery fazy: wĊglik boru,
dwuborek chromu, wĊglik krzemu oraz gra¿t. ZawartoĞü
powstaáego dwuborku chromu wzrasta wraz z iloĞcią wprowadzonych atomów chromu w postaci krzemków chromu.
W przypadku dodatku Cr3Si stĊĪenie powstaáego wĊglika
krzemu jest na poziomie 1,7% mas., natomiast dodatek
krzemku chromu CrSi2 prowadzi do liniowego przyrostu
udziaáu SiC w otrzymanych materiaáach. W obu ukáadach
wystĊpuje staáy Ğrodek poĞlizgowy w postaci gra¿tu.
W przypadku otrzymanych tworzyw wykonano równieĪ
pomiary rozkáadu pierwiastków metodą EDS. Przykáad liniowej analizy pokazano na Rys. 3.
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Rys. 3. Analiza EDS liniowego rozkáadu pierwiastków na przykáadzie kompozytu B4C – 5% obj. CrSi2 – 8% obj. C.
Fig. 3. EDS line-scan pro¿les of B, C, O, Si, and Cr for the microstructure of B4C – 5 vol.% CrSi2 – 8 vol.% C composite.

a)

b)
Rys. 4. Obraz SEM powierzchni tworzyw B4C – 5% obj. Cr3Si z dodatkiem: a) 2% obj. C, b) 8% obj. C.
Fig. 4. SEM image of a surface of B4C – 5 vol.% Cr3Si materials
added with: a) 2 vol.% C and b) 8 vol.% C.

Uzyskany wynik analizy liniowego rozkáadu pierwiastków
potwierdza skáad fazowy wyznaczony metodą rentgenogra¿czną. NajjaĞniejszą fazĊ stanowi dwuborek chromu,
jasnoszarą wĊglik krzemu, a ciemnoszarą wĊglik boru.

a)

b)
Rys. 5. Obraz SEM powierzchni tworzywa B4C – 5% obj. CrSi2
z dodatkiem: a) 2% obj. C, b) 8% obj. C
Fig. 5. SEM image of a surface of the B4C – 5 vol.% Cr3Si materials
added with: a) 2 vol.% C and b) 8 vol.% C.

Otrzymane spieki poddano obróbce mechanicznej.
Wypolerowane powierzchnie spieków poddano trawieniu
chemicznemu w stopionych solach (KOH + KNO3). Tak przygotowane powierzchnie poddano obserwacji mikrostruktural-
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Rys. 6. Mikrostruktura tworzywa B4C – 5% obj. Cr3Si – 8% obj. C.
Fig. 6. Microstructure of B4C – 5 vol.% Cr3Si + 8 vol.% C material.

Rys. 7. Mikrostruktura tworzywa B4C – 5% obj. CrSi2 – 8% obj. C.
Rys. 7. Microstructure of B4C – 5 vol.% CrSi2 – 8 vol.% C material.

Tabela 1. WáaĞciwoĞci sprĊĪyste tworzyw B4C – 5% obj. Cr3Si – x% obj. C.
Table 1. Elastic properties of B4C – 5 vol.% Cr3Si – x vol.% C materials.
ZawartoĞü wĊgla
[%]

E
[GPa]

G
[GPa]

v

A
[%]

0

(a+b) 407,8 ± 12,4
(c) 305,0 ± 8,8

(a+b) 175,5 ± 1,3
(c) 124,7 ± 5,1

(a+b) 0,162 ± 0,014
(c) 0,224 ± 0,017

25,2

2

(a+b) 307,8 ± 0,3
(c) 298,7 ±5,5

(a+b) 130,8 ± 0,2
(c) 128,9 ± 0,1

(a+b) 0,177 ± 0,008
(c) 0,159 ± 0,001

3,0

4

(a+b) 277,1 ± 4,0
(c) 266,4 ± 6,5

(a+b) 117,3 ± 0,7
(c) 115,0 ± 1,0

(a+b) 0,181 ± 0,007
(c) 0,158 ± 0,012

3,8

6

(a+b) 279,1 ± 8,8
(c) 254,6 ± 1,1

(a+b) 120,2 ± 0,5
(c) 112,6 ± 0,7

(a+b) 0,161 ± 0,013
(c) 0,131 ± 0,005

8,8

8

(a+b) 269,3 ± 1,3
(c) 256,4 ± 3,3

(a+b) 113,8 ± 0,3
(c) 109,8 ± 1,9

(a+b) 0,183 ± 0,003
(c) 0,167 ± 0,011

4,8

Tabela 2. WáaĞciwoĞci sprĊĪyste tworzyw B4C – 5% obj. CrSi2 – x% obj. C.
Table 2. Elastic properties of B4C – 5 vol.% CrSi2 – x vol.% C materials.
ZawartoĞü wĊgla
[%]

E
[GPa]

G
[GPa]

v

A
[%]

0

(a+b) 407,8 ± 12,4
(c) 305,0 ± 8,8

(a+b) 175,5 ± 1,3
(c) 124,7 ± 5,1

(a+b) 0,162 ± 0,014
(c) 0,224 ± 0,017

25,2

2

(a+b) 350,9 ± 6,4
(c) 337,9 ± 6,0

(a+b) 152,8 ± 1,5
(c) 148,1 ± 1,8

(a+b) 0,148 ± 0,011
(c) 0,140± 0,012

3,7

4

(a+b) 303,5 ± 3,4
(c) 304,8 ± 2,7

(a+b) 133, 9 ± 0,5
(c) 133,5 ± 0,4

(a+b) 0,133 ± 0,006
(c) 0,142 ± 0,005

0,4

6

(a+b) 329,0 ± 8,2
(c) 309,4 ± 0,6

(a+b) 144,1 ± 0,6
(c) 135,3 ± 0,2

(a+b) 0,142 ± 0,012
(c) 0,143 ± 0,001

5,9

8

(a+b) 278,3 ± 8,3
(c) 256,3 ± 0,3

(a+b) 119,0 ± 0,5
(c) 113,6± 0,1

(a+b) 0,169 ± 0,012
(c) 0,128 ± 0,001

7,9

nej przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej. Na
Rys. 4 oraz 5 pokazano mikrostrukturĊ otrzymanych tworzyw
przed trawieniem chemicznym, natomiast ujawnione granice
miĊdzyziarnowe na powierzchni tworzyw poddanych obróbce
chemicznej przedstawiono na Rys. 6 i 7.
Badania mikrostrukturalne wykonane na nietrawionych
powierzchniach wykazaáy, Īe moĪliwe jest otrzymanie w mia-
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rĊ dobrze zagĊszczonych spieków kompozytów o osnowie
wĊglika boru oraz istnienie duĪych aglomeratów skáadających siĊ z fazy dwuborku chromu oraz wĊglika krzemu.
Obserwacje prowadzone na trawionych powierzchniach
tworzyw ujawniáy drobną jak na wĊglik boru mikrostrukturĊ.
Otrzymane spieki poddano badaniom wáaĞciwoĞci sprĊĪystych metodą ultradĨwiĊkową. Wyliczone wartoĞci moduáu
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Younga (E), moduáu Ğcinania (G), liczby Poissona (v) oraz
anizotropii moduáu Younga (A) zebrano w Tabeli 1 oraz 2.
Wszystkie parametry byáy mierzone w kierunku c równolegáym do osi prasowania oraz kierunkach a+b prostopadáych
do osi prasowania.
Wyznaczono twardoĞü metodą Knoopa przy nacisku
9,81 N dla tworzyw z wprowadzonym krzemkiem chromu
oraz zmienną zawartoĞcią wĊgla zobrazowano na Rys. 8 i 9.

Rys. 10. WytrzymaáoĞü na zginanie dla tworzyw z dodatkiem
5% obj. Cr3Si.
Fig. 10. Bending strength of materials added with 5 vol.% Cr3Si.

Rys. 8. TwardoĞü Knoopa dla tworzyw z dodatkiem 5% obj. Cr3Si.
Fig. 8. Knoop hardness of materials added with 5 vol.% Cr3Si.

Rys. 11. WytrzymaáoĞü na zginanie dla tworzyw z dodatkiem
5% obj. CrSi2.
Fig. 11. Bending strength of materials added with 5 vol.% CrSi2.

Rys. 9. TwardoĞü Knoopa dla tworzyw z dodatkiem 5% obj. CrSi2.
Fig. 9. Knoop hardness of materials added with 5 vol.% CrSi2.

WytrzymaáoĞü na zginanie (Rys. 10 i 11) obliczono z pomiarów trójpunktowego zginania belki przy rozstawie podpór
40 mm oraz posuwie 1 mm/min, wspóáczynnik krytycznej
intensywnoĞci naprĊĪeĔ KIc (Rys. 12 i 13) wyznaczono
z wykorzystaniem wyników z trójpunktowego zginania
belki z karbem przy rozstawie podpór 20 mm oraz posuwie
0,1 mm/min.
Przedstawione powyĪej badania wáaĞciwoĞci mechanicznych wykazaáy, Īe wáaĞciwoĞci sprĊĪyste, twardoĞü oraz
wytrzymaáoĞü na zginanie materiaáów na bazie wĊglika boru
z róĪnym dodatkiem wĊgla ulega znacznemu obniĪeniu, co
moĪe byü spowodowane gorszym zagĊszczeniem spieków.
Najkorzystniej pod wzglĊdem wáaĞciwoĞci mechanicznych
wypadają tworzywa do których jako aktywatora wprowadzono krzemek chromu CrSi2. ObniĪenie wytrzymaáoĞci na
zginanie w obydwu ukáadach moĪe byü równieĪ spowodowane naprĊĪeniami rozciągającymi w obrĊbie aglomeratów

Rys. 12. OdpornoĞü na kruche pĊkanie tworzyw z dodatkiem
5% obj. Cr3Si.
Fig. 12. Fracture toughness of materials added with 5 vol.% Cr3Si.

(Rys. 4 i 5) ze wzglĊdu na duĪą wartoĞü wspóáczynnika
rozszerzalnoĞci cieplnej fazy dwuborku chromu.
Wykonano równieĪ badania pod kątem aplikacyjnym takie
jak odpornoĞü badanego materiaáu na zuĪycie Ğcierne oznaczono metodą „dry sand test”, co zilustrowano na Rys. 14 i 15
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Rys. 13. OdpornoĞü na kruche pĊkanie tworzyw z dodatkiem 5%
obj. CrSi2.
Fig. 13. Fracture toughness of materials added with 5 vol.% CrSi2.

Rys. 16. Wspóáczynnik tarcia tworzyw B4C z dodatkiem 5% obj. Cr3Si
lub 5% obj. CrSi2 jako funkcja zawartoĞci C.
Fig. 16. Friction coef¿cient of B4C materials added with 5 vol.% Cr3Si
or 5 vol.% CrSi2 as a function of C content.

chromu, co potwierdziáo, Īe wprowadzenie dodatku wĊgla
obniĪa o 15% wartoĞü wspóáczynnika tarcia.

4. Podsumowanie

Rys. 14. ZuĪycie Ğcierne dla tworzyw z dodatkiem 5% obj. Cr3Si.
Fig. 14. Abrasive wear of materials added with 5 vol.% Cr3Si.

Rys. 15. ZuĪycie Ğcierne dla tworzyw z dodatkiem 5% obj. CrSi2.
Fig. 15. Abrasive wear of materials added with 5 vol.% CrSi2.

oraz wspóáczynnika tarcia wybranych spieków metodą ball-on-disk – Rys. 16.
Badania wykazaáy, Īe poprzez wprowadzenie fazy wĊglowej moĪliwe jest znaczne obniĪenie wspóáczynnika tarcia
otrzymanych tworzyw przy zachowaniu poziomu zuĪycia
Ğciernego bliskiemu wĊglikowi boru. Na Rys. 16 przedstawiono równieĪ porównawczo pomiary wspóáczynnika tarcia
dla ukáadów z aktywatorem spiekania w postaci wĊglika
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Dodatek krzemków chromu obniĪa o ponad 100 °C
temperaturĊ spiekania.
W spieku wystĊpują cztery fazy: wĊglik boru, borek
krzemu, wĊglik krzemu oraz wĊgiel. Im bardziej wysycony
krzemem krzemek chromu tym wiĊcej wĊglika krzemu
w strukturze. WiĊcej gra¿tu wykryto w spiekach z wprowadzonym CrSi2.
W przypadku wprowadzenia krzemku chromu obecne
są aglomeraty CrB2 oraz SiC - wiĊksze w przypadku wprowadzanego Cr3Si.
Wprowadzenie wĊgla do ukáadu wpáywa na obniĪenie
wáaĞciwoĞci mechanicznych, co obejmuje twardoĞü, wytrzymaáoĞü na zginanie oraz wáaĞciwoĞci sprĊĪyste. ObniĪenie
wáaĞciwoĞci mechanicznych byáo wiĊksze w przypadku ukáadów z dodatkiem Cr3Si niĪ tworzyw spiekanych z krzemkiem
CrSi2. W przypadku ukáadów z dodatkiem Cr3Si wiĊkszy
spadek wartoĞci wytrzymaáoĞci na zginanie moĪe byü związany z mikropĊkniĊciami wewnątrz duĪych aglomeratów
CrB2 (naprĊĪenia rozciągające).
Dodatek wĊgla w przypadku niektórych zestawów moĪe
znacznie pogorszyü odpornoĞü na zuĪycie Ğcierne w porównaniu ze spiekiem czystego wĊglika boru.
OdpornoĞü na kruche pĊkanie otrzymanych tworzyw jest
porównywalna z wartoĞcią mierzoną w przypadku wĊglika
boru spiekanego z 4% obj. wĊgla.
Otrzymano tworzywa o obniĪonym wspóáczynniku tarcia
w stosunku do wĊglika boru.

PodziĊkowania
Przedstawione w pracy badania prowadzone byáy w ramach projektu „Opracowanie metodyki wytwarzania gĊstych
spieków z wĊglika boru oraz kompozytów ziarnistych o osnowie wĊglika boru” nr N N507 295339 realizowanego w latach
2010-2013 oraz badaĔ statutowych nr 11.11.160.364.
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