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  Nowoczesne piły diamentowe firmy Diamant Boart  
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  Schemat piły tarczowej z segmentami metaliczno-diamentowymi 
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Schemat procesu produkcji  segmentów metaliczno-diamentowych  
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Segmenty metaliczno-diamentowe 
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 Piły tarczowe produkcji 

 firmy   DIAMANT BOARD 

Kobalt, materiał osnowy jest wciąż materiałem 

niezastąpionym, gdyż zapewnia segmentom: 

•bardzo dobrą plastyczność i wytrzymałość, 

•dobre własności retencyjne, 

•nieznacznie wpływa na grafityzację cząstek  

 diamentu i zmniejszenie własności   

 mechanicznych cząstek diamentu, 

•zużywa się z taką szybkością, aby umożliwić  

 wypadanie zużytych kryształów diamentu oraz   

 odsłanianie nowych, co zapewnia samoostrzenie  

 się narzędzia, 

•dostępny jest w postaci proszków  

 o zróżnicowanym kształcie i wielkości cząsteczek. 
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Dynamika cen kobaltu w latach 1970-2015 
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91.3%

1.8%
2.1% 4.7%

China

Russia

United States

Others

Światowa produkcja diamentów syntetycznych w roku 2016 
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Znaczne obniżenie ceny diamentu przemysłowego, spowodowane wzrostem produkcji 

w Chinach, zwiększyło udział osnowy w kosztach produkcji narzędzi. 

 

Rys.   a) diamenty syntetyczne,  b) diamenty syntetyczne metalizowane 
  

a) b) 
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Kolejnym etapem w inżynierii spieków metaliczno-diamentowych 

jest zastosowanie do produkcji narzędzi mieszanek proszków 

elementarnych tj. proszku żelaza karbonylkowego lub żelaza 

redukowanego z dodatkiem miedzi lub brązu. Producenci proszków 

metali z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm dostarczają 

gotowe mieszanki proszków metali do produkcji narzędzi metaliczno-

diamentowych. Główną zaletą oferowanych proszków jest 

przystępna cena i łatwość konsolidacji na drodze prasowania na 

gorąco. 
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Przeprowadzono badania handlowych proszków 

dostarczonych przez chińskiego dostawcę do badań 

laboratoryjnych i doświadczalnych.  

Według informacji podanych przez producenta, proszki 

są uniwersalne i mogą być bezpośrednio wykorzystane 

do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych do 

cięcia różnych kamieni i ceramiki.  

  

 

.  
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Skład chemiczny CSA 

.  

 

Weight % Fe Cu Zn Sn Sm Y La Ce Total 

Spectrum    95,92 3,36 0,13 0,25 0,07 0,27 0,48 0,91 100% 

Skład chemiczny CSA800 

 Weight % Fe Cu Zn Sn Pb Y Total 

Spectrum 1 (α)Fe 94,76 3,09 7,20 6,09 0,28 0,27 100% 

Skład chemiczny E333 
 

 

 

Weight % Fe Cu Ni Total 

Spectrum  33,3 33,3 33,3 100% 
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Prowadzone badania wykazały, że wytworzone spieki cechowały się 

gruboziarnistą i niejednorodną strukturą, co wpłynęło na pogorszenie 

właściwości wytrzymałościowych wytworzonych spieków.  

 
Założeniem do uzyskania drobnoziarnistej mikrostruktury spieków jest  

 

• drobnokrystaliczna struktura cząstek proszku, w której polikrystaliczne cząstki 

proszku złożone są z ziaren o przeciętnej wielkości około 2 μm lub mniejszej,  

 

• dwu lub wielofazową struktura w temperaturze spiekania, która 

powstrzymując rozrost ziarna zapewnia drobnokrystaliczną strukturę materiału 

podczas spiekania.  
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W prezentowanej pracy przeprowadzono badania spieków 

otrzymanych z mieszaniny proszków Fe, Cu, Ni 

poddanych mieleniu w młynie kulowym przez 30, 60 i 120 

godzin o następującym składzie chemicznym  

 

 Fe+Cu28%+Ni12%  
  

 

.  
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Do badań zastosowano spieki otrzymane z nastepujących proszków:  

• karbonylkowy proszek żelaza, gat.  NC100.24 firmy Hoganas 

• elektrolityczny proszek miedzi o wielkości cząstek 40 – 65 μm i zawartości Cu - 99,9% 

  firmy Micromet  

• karbonylkowy proszek Ni, gat. T255, firmy VALE poprzednio INCO   

Zdjęcia proszków użytych do badań: 

Fe Cu 

Ni 
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 W wyniku mielenia otrzymano mieszanki proszków przedstawione na 

rysunkach   

30godz. 60godz. 

120godz. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tablica. Parametry prasowania na gorąco  

Spiek Skład 
 Parametry 

prasowania na gorąco 

30godzin, 

60godzin, 

120godzin 

FeCu28Ni12 

 
900˚C / 35MPa / 3min 

Schemat zmian temperatury podczas procesu 
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PRZEPROWADZONO następujące badania spieków: 

 

• pomiar gęstości,                

• pomiar twardości, 

• statyczną próbę rozciągania, 

• obserwacje przełomów próbek, 

• obserwacje mikrostruktury próbek 
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Czas mielenia 30h 60h 120h 

Średnia gęstość 

[g/cm3 ] 8,10 8,07 7,85 

Odchylenie 

stand. 
0,02 0,03 0,08 

Oszacowana 

porowatość  1,79% 2,18% 4,31% 

Odchylenie 

stand. 
0,25% 0,35% 0,96% 

Tablica.  Gęstość i porowatość wytworzonych spieków metodą PnG 
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Tablica. Twardość spieków w zależności od czasu mielenia    HV10 

Czas 

mielenia 

30godz. 

 [HV10] 

60godz.  

[HV10] 

120godz. 

 [HV10] 

Średnia 

twardość 300,9 290,5 312,3 

Odchylenie 

stand. 21,3 9,3 18,4 
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TABLICA  II. Wyniki statycznej próby rozciągania  

Czas 

mielenia R0.2 [MPa] Rm [MPa] A [%] 

30h 330 740,6 11,09 

60h 355 716,6 9,35 

120h 290 653,8 8,97 
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 Przełomy rozciąganych próbek  FeCuNi, kolejno czas mielenia 30h, 60h i 120h,  

powiększenie x3500 

  

a) b) 

  

c) 
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Mikrostruktura spieków FeCuNi po mieleniu  

a) 30 godzin b) 60 godzin c) 120 godzin 

Cu 

Fe 

tlenki 
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Widma promieniowania rentgenowskiego zebrane z poszczególnych faz  spieku  

FeCuNi 
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Analiza składu chemicznego EDS przeprowadzona na zgładach metalograficznych 

wykonanych na  spiekach po 30, 60 i 120 godzinach mielenia w młynie kulowym 

wykazała złożoną wielofazową mikrostrukturę.  

Potwierdziła obecność Fe w ilości 78-95 %wt, Cu 89-91%, Ni 3,5-7,3%, oraz wykazała 

występowanie tlenków metali Fe, Cu, Ni, w ilości poniżej 3%.  

Stop składa się z roztworu (-Fe) bogatego w węgiel, roztworu miedzi (Cu), który jest 

roztworem stałym Fe i Ni w Cu,  ciemnych pól stanowiących mieszaninę tlenków metali 
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Czas 

mielenia 

R0.2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] A   [%] HV10 

30h 330 740,6 11,09 300,9 

60h 355 716,6 9,35 290,5 

120h 290 653,8 8,97 312,3 

Porównanie własności badanych materiałów  

MATERIAŁ FeCuNi 



 

 

 

 

WNIOSKI 

• Zastosowana temperatura prasowania na gorąco pozwoliła uzyskać 

spiek charakteryzujący się gęstością zbliżoną do gęstości teoretycznej. 

• Wykazano, że zmielone proszki można skonsolidować do stanu 

praktycznie pozbawionego porów przez prasowanie na gorąco w 

temperaturze 900 °C 

• Materiały skonsolidowane cechuje kombinacja wysokiej twardości, 

wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Dodanie 12% wagowych niklu 

do stopu znacząco zwiększyło twardość i wytrzymałość otrzymanego 

stopu na koszt jego plastyczności.  Właściwości wytworzonego stopu 

mogą być jeszcze szeroko zmodyfikowane przez zmianę składu 

chemicznego i czasu mielenia 

• Materiał jest godny uwagi ze względu na przystępną cenę, łatwość 

konsolidacji na drodze prasowania na gorąco. . Może być stosowany 

bezpośrednio jak i pośrednio po wprowadzeniu dodatków metali w 

postaci  pierwiastków chemicznych takich jak Zn, Sn, WC, W.  
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Dziękuję za uwagę 


