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SFTC

Jakość robi różnicę

Proszki DURMAT® FTC

FTC to eutektyczna kompozycja WC i W2C. Średnia zawartość
węgla w FTC mieści się w zakresie 3,8 - 4,1% a fazy mogą
zawierać około 78 - 80% W2C oraz 20-22% WC.
Zastosowanie: napawanie powierzchni metalicznych narażonych
na ekstremalne obciążenia mechaniczne. FTC powinien być
stosowany w postaci drobnego lub grubszego proszku, który
jest osadzony w metalicznej bazie (osnowie) lub jest wtapiany
w twarde stopy (powierzchnie natryskiwane lub napawane).
Przy zastosowaniu metalurgicznych procesów z użyciem
Stapiany węglik wolframu (FTC) jest jednym z najtwardszych
i najbardziej odpornych na ścieranie materiałów używanych
w nowoczesnej ochronie przed ścieraniem oraz technologii
wytwarzania narzędzi.

proszków możliwe jest wytworzenie części o dowolnym
kształcie, które mogą zawierać twarde materiały lub diament z
metalowym spoiwem oraz FTC (wzmacnianie twardości narzędzi
diamentowych). FTC wyrównuje różnice pomiędzy twardościami

Produkt

DURMAT® FTC

DURMAT® SFTC

diamentu i bazy w narzędziach wiertniczych, szlifierskich itd.
Doskonały do narzędzi do wiercenia głębinowego, kruszarek,

Typ stopu

-

WC-W2C

WC-W2C

Parametr

Jednostka

Typowa wartość

Typowa wartość

Cogólnie

%

3,8 - 4,1

3,8 - 4,1

Cfree

%

0,1 max,

0,1 max,

O2 sieve range

%

0,05 max,

0,05 max,

O2 sub sieve range

%

0,2 max,

0,2 max,

Fe

%

0,3 max,

0,3 max,

SFTC kuliste stopione cząstki węglika wolframu wykazują

Co

%

0,3 max,

0,3 max,

znakomitą nieigiełkowatą strukturę o większej twardości niż

Twardość

HV

2,360

3,000

Struktura

-

mainly feather

fine

Gęstość

g/cm3

16 - 17

16 - 17

Temp. topnienia

°C/°F

2.860/5.176

2.860/5.176

DURMAT sferyczny stapiany węglik wolframu (SFTC) jest j
najbardziej odpornym gatunkiem węglika wolframu jaki
możemy zaoferować.

mieszadeł, pił do betonu i kamienia, narzędzi tłoczonych na
gorąco, ekranów, przenośników, pił diamentowych, obudów
wytłaczarek itp.

Proszki DURMAT® SFTC

konwencjonalne FTC (> 3000 HV0.1). Zwiększona gęstość i lepsza
sypkość umożliwiają zwiększenie cząstek twardych w odpornych na
ścieranie powłokach i elementach wytwarzanych przez infiltrację.
Przy zastosowaniu metalurgicznych procesów z użyciem proszków
możliwe jest wytworzenie części o dowolnym kształcie, które
mogą zawierać twarde materiały lub diament z metalowym
spoiwem oraz SFTC - wyrównuje różnice pomiędzy twardościami
diamentu i bazy w narzędziach wiertniczych, szlifierskich itd.
Doskonały do narzędzi do wiercenia głębinowego, kruszarek,
mieszadeł, pił do betonu i kamienia, narzędzi tłoczonych na
gorąco, ekranów, przenośników, pił diamentowych, obudów
wytłaczarek itp.

Patent No.: US 6,428,600
Data patentu: Aug. 6, 2002
EP 1 086 927
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Nieustanne sprawdzanie naszych surowców, procesów produkcji i
pakowania zapewniają jednorodność zgodnie z charakterystyką i
specyfikacją wszystkich rodzajów proszków, które dostarczamy.

Jakość robi różnicę

DURMAT® - STAPIANY WĘGLIK WOLFRAMU – FTC

Stapiany węglik wolframu (FTC), jest niezwykle twardym, odpornym na ścieranie materiałem.
Odporność abrazyjna jest większa od wszelkich innych dostępnych w handlu materiałów z
wyjątkiem diamentu. FTC jest o wiele lepszy niż którykolwiek z produktów na bazie węglika chromu,
które są obecnie w użyciu i zawsze dostarczają bardzo pozytywnych wyników badań. Materiał
stanowi podstawę wszystkich produktów DURUM odpornych na ścieranie.
Ze względu na szczególny sposób obróbki, w związku z szybkim ochłodzeniem stopionej masy,
węglik krzepnie w strukturę symetrycznie dendrytyczną pod kątem do siebie „pióra”. Górny
rysunek przedstawia doskonałą jakość FTC ze strukturą drobnych wydzieleni dendrytycznych,
natomiast rysunek poniżej przedstawia gorszą iglastą i blokową strukturę FTC, który nie nadaje się
do ochrony przed zużyciem.
Właściwości FTC są bardzo uzależnione od jego struktury. FTC, który wykazuje co najmniej w 80%
strukturę o układzie dendrytycznym podobnym do “pióra” ma twardość w skali makro, około
2000 HV30, mikrotwardość tego materiału zawiera się w zakresie 2300 - 2500 HV0.1.
FTC ma zawartości węgla na poziomie 3,8 - 4,1%, co odpowiada proporcji 78 - 80% FTC i
20 - 22% WC. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas przetwarzania i stosowania produktów
zawierających FTC, aby temperatura nie przekraczała 1800˚C. Wyższe temperatury spowodowałaby wystąpienie przemian
mikrostrukturalnych prowadzących do utraty twardości. W przypadku wystąpienia nadmiernego przegrzania podczas napawania,
nieproporcjonalnie duża ilość FTC zostanie roztopiona w matrycy - żelazie, co również powoduje zmniejszenie odporności na zużycie.
Prawidłowy dobór kształtu, wielkości ziarna i dystrybucji jest niezwykle ważny dla wszystkich produktów FTC. Wykorzystanie wielkości
ziaren, między 0,063 - 0,7 mm, zapewnia najlepsze rezultaty dla ochrony przed zużyciem. Większe rozmiary ziarna, od 0,7 -1,2 mm są
zalecane tylko dla wybranych narzędzi skrawających.
DURUM także zapewnia naukowo stwierdzoną “najlepszą dystrybucję ziaren”. Ziarna o ostrych krawędziach są lepsze dla narzędzi
skrawających. Zaokrąglone lub kuliste ziarna lepiej nadają się do ochrony przed zużyciem – ostrokrawędziowe ziarna zużywają się
znacznie szybciej. Produkty DURMAT oferowane są również w kształcie kulistego FTC, który zapobiega ekstremalnemu zużyciu ściernemu

Mechanical and thermical
treatment

Ore

APT

Reduction

Carburization

W-metal

WC

approx. 2,000°C

WC + W-metal

Fusing

FTC

approx. 2,700°C

FTC ingot

Crushing

FTC powder
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Diagram

6.13 %C
Hardness ≈ 2,000-2,400 HV0.1

W₂C

3.2 %C, very brittle

FTC

(fused tungsten carbide)
eutectic mixture consisting out of:
• ≈20–22% WC
• ≈78–80% W2C in a lamellar shape
(feather-like)
• ≈ 3.8 – 4.1 %C, TM ≈ 2,650 °C
Hardness ≈ 2,200 – 2,500 HV0.1

SFTC

(spherical fused tungsten carbide)
Hardness ≈ 3,000 HV0,1

4000

3500

FTC
Temperature, °C

WC

3000

2500

WC

2000

W2 C

1500

1000
0

0.02

0.04

0.06

0.08

mass fraction carbon

Różne formy wolframu

Oxidized SFTC

(nano) WO2

SFTC
FTC

(nano) WO3
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Synteza SFTC
HF-Plasma

Q1

Q2

Central gas (Ar, He)

Q3

Sheath gas
(Ar, H2, N2, He)

Precursors
(+ carrier / reactive gas)

injector position

quenching gas

RF
13.56 MHz
injector position

synthesis
chamber

DC-Plasma

www.durmat.com | 5

Jakość robi różnicę

Przygotowanie próbek i analiza

•

Mikroskop optyczny

•

Pomiary twardości

•

Dyfrakcja rentgenowska (XRD)

•

wysokorozdzielcza mikroskopia skaningowa
-- Zdjęcia
-- Mikroanaliza rentgenowska (EDX)

•

Pomiary wielkości cząsteczek
-- Microtrack
-- Powdershape – określenie morfologii proszków

Pomiar twardości Vickersa
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Pomiary XRD

rentgenowska analiza fazowa

Black: FeWC
(Fe3.57W9.43C3.54)

Pomiary EDX
Analiza spektrometryczna
Przydatny do wykrywania możliwych zanieczyszczeń poprzez określenie miejscowego składu chemicznego.
Presence of Ni in the FTC powder
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HR-SEM
Wysokorozdzielcza mikroskopia skaningowa do określania morfologii proszków

rozróżnienie mikro- i nano-struktury

Magnification: 1,000x

Magnification: 5,000x

Magnification: 40,000x
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Małe SFTC
Obrazy SEM drobnego SFTC zatopionego w polimerze. Obserwacja dziur obrazuje usunięte pierwotne
cząstki.

Bardzo drobny SFTC

Width image 950µm
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Węglik wolframu i jego pochodne

Dzięki wybitnym właściwościom wytrzymałościowym, stopy napawane na bazie węglika wolframu (WC) i kobaltu zajmują
centralne miejsce w ochronie przed zużyciem. Wysokie wymagania dotyczące odporności na zużycie takich stopów,
doprowadziły do wypracowania coraz drobniejszej mikrostruktury o optymalnym składzie, dzięki czemu uzyskano stopy o
wyśmienitej wydajności.
Rozwój proszków natryskowych DURMAT® 125 i DURMAT® 135 reprezentował nasze pierwsze kroki w tym kierunku.
Ich charakterystyczny skład z drobną strukturą z krystalitów o rozmiarach ziarna max. 400nm, jest ich znakiem
rozpoznawczym, a także gwarancją wysokiej odporności na ścieranie. Osiągnęliśmy porównywalną odporność na
ścieranie w zakresie natrysku proszków za pomocą metody PTA i metod laserowych, dzięki zmieszaniu struktury WC.
Rozwój naszego DURMAT® 135 za pomocą WC o drobnej strukturze pozwolił na osiągnięcie twardości 1750 HV0.5. W
celu ustanowienia jednolitej identyfikacji struktur ze stopu metali, niemieckojęzyczna terminologia przyjęła następujące
definicje i kategorie wielkości ziarna.
Wielkość ziarna w µm
<0.2

0.2 - 0.5

0.5 - 0.8

0.8 - 1.3

1.3 - 2.5

2.5 - 6

>6

nano

ultradrobny

submikron

drobny

drobny

gruby

Bardzo gruby

1. Zużycie ścierne

2. Zużycie korozyjne

Większa twardość nano-skali stopu

Charakterystyczna większa

związana ze zmniejszeniem wielkości

odporność jest także zauważalna w

ziarna WC znacząco zmniejsza zużycie

odniesieniu do zużycia korozyjnego.

ścierane. Utwardzona powierzchnia

Obecność związków z nanostrukturą,

jest też bardziej odporna na abrazję.

a w szczególności znacznie
zmniejszonej pośredniej warstwy

Zużycie postępuje znacznie

wiążącej, środowisko korozyjne może

wolniej, ponieważ wiążąca warstwa

jedynie oddziaływać w niewielkim

metalu między drobnymi ziarnami

stopniu z kobaltem, co prowadzi

krystalitów jest wyjątkowo cienka,

do znacznego opóźnienia zużycia.

przez co trudniej ją wypłukać. Z tego

Ponadto tylko najmniejsze cząstki

powodu, tylko bardzo małe cząstki są

mogą zostać zdegradowane, przez co

wyrwane z wiązania strukturalnego.

korozja jest znacznie spowolniona.

Kształt kulisty zapewnia wyższą

Określenie dominującego

poziom ochrony, która jest

mechanizmu zużycia: ścieranie/

dodatkowo stabilizowana przez

korozja jest w większości aplikacji

ziarna o małej wielkości; małe

trudne z racji stosowania materiałów

cząstki wykazują znacznie większe

o podwyższonych właściwościach

zapotrzebowanie na energię

ochronnych. Jednak zastosowanie

potrzebną do rozdzielania się na

węglika z nanostrukturą takiego jak

mniejsze.

DURMAT® DN 3.0 zapewnia ochronę
dla obu form zużycia.
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Proszki DURMAT® WC-Co

Twardość: w stopach WC-Co o tym samym składzie
chemicznym, twardość jest głównie uzależniona od
wielkości ziarna fazy węglikowej, która z kolei zależy
od pierwotnego rozmiaru ziaren proszku wyjściowego.
Gdy wielkość ziarna spada, twardość wzrasta znacząco,
a więc wysoki poziom twardości można osiągnąć z jak
najdrobniejszych proszków wyjściowych. Wzrostowi
twardości zawsze towarzyszy wzrost oddziaływania sił
koercyjnych.
Twardość w wysokich temperaturach: wraz ze
wzrostem stopnia rozdrobnienia ziarna, stopy wykazują
lepsze właściwości dotyczące twardości w wysokich
temperaturach. Pozwala to na wykorzystanie ich
również w wysokich temperaturach jako ochrony przed
zużyciem. WC w nano-skali dodatkowo podnosi poziom

Produkt
DURMAT®

-

DN 3.0

DNK 1.3

Typ stopu

-

WC-8Co

WC-Co

Parametr

jednostka

Typowa wartość Typowa wartość

Co

%

7.5 - 8.5

6-7

Ctotal

%

< 5.7

< 5.65

Fe

%

< 0.25

< 0.25

Ti

%

< 0.04

< 0.04

Mo+Nb+Ta

%

< 0.4

< 0.4

Inne

%

bal.

bal.

Twardość

HV

2,400 - 2,550

1,950 - 2,050

Gęstość

g/cm3

14.2 - 14.5

14.7 - 14.9

Gęstość pozorna

g/cm3

> 8.5

>8

%

<1

<1

<6%

<A04/B02/C02

<A04/B02/C00

Porowatość
(Co-WC): >25μm

%

<6

<6

Porowatość
(Co-WC): >50μm

%

0

0

Jamy: >25μm

%

<6

<6

Jamy: >75μm

%

0

0

Wielkość ziarna

µm

45 - 300

45 - 250

Siły pola koercji

kA/m

> 36

> 18

µTm3/kg

13.7

11

%

88 - 98

> 92

wytrzymałości.
Udarność: mniejszy rozmiar ziaren faz węglikowych,
przy tych samych zawartościach Co, powoduje
zmniejszenie odległości między ziarnami WC i w
konsekwencji zmniejszenie ruchu cząstek.
Wytrzymałość na ściskanie: Wysoka wytrzymałość na
ściskanie stopów węglika jest jedną z najważniejszych
właściwości materiałowych, która jest kluczowa dla
praktycznie wszystkich zastosowań technicznych.
Po diamencie, spiek (spiekany węglik wolframu)
jest najbardziej odpornym materiałem na działanie
ciśnienia. Ta właściwość ma zatem dominujące
znaczenie w ochronie przed zużyciem. Wzrost
zawartości tego węglika w mikrostrukturze prowadzi
do znacznego wzrostu odporności, co wykazuje, że
węgliki wolframu w rozmiarach nano mają największą
wytrzymałość na ściskanie.

η-faza
Mikroporowatość

Nasycenie
magnetyczne
Nasycenie
procentowe
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