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Cel projektu:
Celem projektu DURACER jest opracowanie nowej generacji kompozytów ceramicznych umacnianych
regularnym azotkiem boru cBN (ang. cubic boron nitride) spiekanych metodą SPS (ang. Spark Plasma
Sintering) przeznaczonych w szczególności na wysokowydajne narzędzia do skrawania materiałów
trudnoobrabialnych (np. stale hartowane, stopy typu Inconel), jak również na odporne na zużycie części
maszyn i urządzeń. Projekt zakłada kompleksowe podejście, obejmujące zaprojektowanie składu
chemicznego i fazowego kompozytów, opracowanie parametrów ich spiekania, badania materiałowe
spieków, wytworzenie narzędzi skrawających oraz technologiczne próby skrawania tych narzędzi.
Modyfikacja osnowy opartej na tlenku glinu cząstkami cBN poprawi twardość, wytrzymałość na pękanie
i odporność na zużycie kompozytów DURACER. Kompozyty DURACER będą miały szereg potencjalnych
zastosowań w branży narzędziowej wypełniając niszę wśród materiałów które są obecnie stosowane
ponieważ będą charakteryzować się: wyższą twardością i wydajnością w podwyższonych temperaturach niż
węgliki spiekane, wyższą twardością i odpornością na pękanie niż ceramika, lepszym stosunkiem twardości
do ceny niż materiały supertwarde. W porównaniu z węglikami spiekanymi, które są obecnie najczęściej
stosowanym materiałem narzędziowym oraz materiałami supertwardymi, kompozyty DURACER nie będą
zawierać surowców krytycznych CRM (ang. Critical Raw Materials), takich jak kobalt i wolfram. Potencjalni
odbiorcy wyników projektu to głównie producenci i użytkownicy narzędzi.

