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Streszczenie. w artykule przedstawiono wybrane wyniki badań sferoidyzacji plazmowej proszków 
wolframu i renu oraz mieszanki proszkowej sporządzonej z tych metali. wymienione materiały 
mogą być użyte w produkcji spieków przeznaczonych na rdzenie pocisków przeciw pancernych. 
sferoidyzację wymienionych proszków wykonano przy zastosowaniu stanowiska do natryskiwania 
plazmowego, w komorze wypełnionej gazem obojętnym. Przedstawiono zmiany wielkości i kształtu 
cząstek proszków zachodzące w procesie sferoidyzacji, a także wy niki badań naprężeń wewnętrznych 
w cząstkach proszków. 
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1. Wstęp

w metalurgii proszków do najważniejszych czynników wpływających na 
właściwości gotowego wyrobu zaliczane są właściwości proszków, w tym między 
innymi: wielkość, kształt i charakterystyka powierzchni ich cząstek.

wiele metod wytwarzania proszków (np. metoda redukcji tlenków, rozpylania, 
mielenia, parowania i kondensacji) umożliwia otrzymywanie proszków o skompli-
kowanym kształcie czą stek i rozwiniętej powierzchni. Takie materiały charakteryzują 
się niekiedy małą gęstością nasypową i prasowalnością, co wpływa na obniżenie 
gęstości gotowego spieku [1].

wykonanie proszku o sferycznym kształcie cząstek poprawia w wielu przypad-
kach te wła ściwości. stosuje się wiele metod pozwalających uzyskać proszki o takiej 
morfologii cząstek. Należą do nich między innymi: rozpylanie cieczą lub gazem, 
granulacja z wykorzystaniem siły odśrodkowej, rozpylanie wirującą elektrodą. 



332 T. Majewski

Ponadto w procesach wytwarzania proszków stosuje się różne procesy określane 
mianem sferoidyzacji (sferoidyzacja plazmowa, w pło mieniu gazów). stosuje się je 
wówczas, gdy istnieje konieczność zmiany kształtu i/lub wiel kości cząstek. 

zaletami proszków wytworzonych w wyniku sferoidyzacji są: duża jednorodność 
składu chemicznego bez makrosegregacji, duża czystość (niewielka ilość wtrąceń 
niemetalicznych), możliwość kontroli kształtu, wielkości i struktury cząstek oraz 
wysoka zgęszczalność. Proszki charakteryzujące się takimi cechami często stoso-
wane są w technologiach HiP i mim [1, 2].

Procesy wytwarzania proszków metali wysokotopliwych, takich jak wolfram 
i ren, przebiegają w większości metodami redukcji. aby otrzymać proszek wolframu, 
redukuje się jego tlenki, natomiast proszek renu wytwarzany jest metodą redukcji 
nadrenianów wodorem [3, 4]. wymie nione proszki mają zazwyczaj nieregularny 
kształt cząstek (rozwiniętą po wierzchnię), a ponadto wysoką twardość. zaliczane są 
więc do proszków tzw. „trudnoprasowalnych”. sferoidy zacja cząstek tych proszków 
mogłaby więc wpłynąć na częściową poprawę ich prasowalno ści.

2. Badania procesów modyfikacji plazmowej  
proszków W, Re i mieszanki W-Re

w wojskowej akademii Technicznej wykonano badania modyfikacji proszków 
renu i wolframu w strumieniu plazmy niskotemperaturowej. sferoidyzację poszcze-
gólnych proszków przeprowadzono na urządzeniu do natryskiwania plazmowego 
PN-120 produkcji iBj w Świerku, wyposażonego w plazmotron łu kowy. Takie 
urządzenia są wykorzystywane w technice regeneracji części maszyn, na przy kład 
do wytwarzania powłok o specjalnych właściwościach. 

w palniku, wskutek działania łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy nie-
topliwą elek trodą wolframową — katodą i miedzianą anodą, następuje jonizacja 
wprowadzonego gazu. Gaz plazmowy wyrzucany z dyszy palnika ma prędkość 
w granicach 100-300 m/s, a jego tempe ratura wynosi od 12000 do 15000°C [5, 6]. 
Proszki transportowane z podajnika do ujścia dy szy palnika przebywają w niej 
przez okres około 2 × 10–5s. 

występująca w dyszy palnika temperatura gazu plazmowego powodowała 
topienie się czą stek, uzyskanie kształtu sferoidalnego, a nawet odparowanie najdrob-
niejszych z nich. szybkie wychłodzenie stopionych cząstek, np. w kąpieli wodnej, 
prowadziło do zachowania ich sfe roidalnego kształtu. odparowanie w strumieniu 
plazmy niektórych cząstek i kontakt takich par ze środowiskiem wodnym może 
skutkować powstaniem frakcji sferoidów o bardzo ma łych wymiarach, często 
znacznie mniejszych od 1 µm.

w prowadzonych badaniach strumień gazu plazmowego z proszkiem kierowany 
był do strefy chłodzenia, którą był zbiornik z wodą destylowaną.
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Proszek był transportowany z podajnika ślimakowego Dw-200 w postaci za-
wiesiny flu idalnej w argonie do palnika. Po przejściu przez łuk plazmowy proszek 
był kierowany do komory wypełnionej argonem i wpadał do pojemnika z wodą 
destylowaną, gdzie ulegał szyb kiemu ochłodzeniu. 

w trakcie pracy dokonano doboru parametrów procesu sferoidyzacji, takich jak: 
napięcie i prąd łuku plazmowego, wydatek gazów: przepływającego przez plazmę 
i transportującego proszek, odległość od palnika do ośrodka chłodzącego. Parametry te 
wpływały na wielkość cząstek po modyfikacji, stopień ich przetopienia i zanieczyszcze-
nia oraz wydajność procesu. Na podstawie wyników tych badań przyjęto następujące 
parametry: napięcie łuku plazmo wego — 30 V, natężenie — 300 a, wydatek argonu 
transportującego proszek — 15 l/min i przepły wającego przez plazmę — 30 l/min, 
odległość od czoła palnika do ośrodka chłodzącego — 200 mm.

istotną cechą wszystkich wytworzonych w takim procesie cząstek proszku jest 
zdefekto wanie ich struktury. szok termiczny jest źródłem tworzenia się dużych 
naprężeń wewnętrz nych w cząstkach, co prowadzi do wzrostu nierównowagi 
termodynamicznej materiału. Natomiast zde fektowanie struktury cząstek może 
stwarzać warunki do spiekania kształtek w niż szej temperaturze i w krótszym 
czasie, w porównaniu do wyrobów, w których zastosowano proszki niesferoidyzo-
wane. sferoidyzacja plazmowa proszków w i Re może także powodować znaczące 
zmniejszenie wielkości zanieczyszczeń niemetalicznych. 

Przedstawione poniżej badania są częścią pracy, której celem było m.in. mody-
fikowanie mieszanek proszków wolframu, renu i innych metali metodą sferoidyzacji 
plazmowej. otrzymane w ten sposób proszki były wykorzystane do wytwarzania 
materiałów w za stosowywaniu m.in. na rdzenie do pocisków przeciwpancernych 
oraz na styki elektryczne wysokoprądowe. 

w eksperymentach zastosowano następujące proszki: proszek wolframu o czy-
stości 99,98% z firmy węgliki spiekane BaiLDoNiT w katowicach oraz proszek 
renu wytworzony w waT poprzez re dukcję renianu Vii amonu ii — NH4Reo4 
produkcji instytutu metali Nieżelaznych w Gliwicach. 

morfologię proszków (w stanie wyjściowym i po sferoidyzacji) badano przy 
zastosowaniu mikroskopu skaningowego jeoL 5400. Badania granulometryczne 
wykonano przy użyciu programu LUCia 3.52.

w celu określenia wpływu procesu sferoidyzacji na naprężenia wewnętrzne 
w cząstkach proszku dokonano pomiaru tych naprężeń w proszku wolframu i renu 
przy użyciu metody sin2Ψ na dyfraktometrze seifert 3003.

3. Wyniki badań

Na rysunkach 1-3 przedstawiono zdjęcia cząstek proszków przed sferoidyzacją 
i po niej.
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w wyniku modyfikacji otrzymano sferoidalne cząstki o dość zróżnicowanej 
wielkości. 

w ramach przeprowadzonych badań wykonano m.in. analizę granulometryczną 
otrzyma nych proszków oraz pomiary innych właściwości otrzymanych proszków. 
Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono przykładowe rozkłady granulometryczne cząstek 
proszku wolframu i renu przed proce sem sferoidyzacji plazmowej i po nim.

Rys. 1. Cząstki proszku wolframu przed (a) i po (b) sferoidyzacji (pow. 1000×)

Rys. 2. Cząstki proszku renu przed (a) i po (b) sferoidyzacji (pow. 1000×)

Rys. 3. Cząstki mieszanki proszków 80w-20Re przed (a) i po (b) sferoidyzacji (pow. 1000×)
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Rys. 4. Rozkład granulometryczny ziaren proszku wolframu dla proszku w stanie wyjściowym i po 
sferoidyzacji

Rys. 5. Rozkład granulometryczny ziaren proszku renu dla proszku w stanie wyjściowym i po  
sferoidyzacji

Średnia wielkość cząstek wolframu wynosiła 2,45 i 6,23 µm, renu 8,53 i 11,5 µm, 
a mieszanki 80w-20Re 3,13 i 9,36 odpowied nio przed modyfikacją plazmową  
po niej. 

jak widać z przedstawionych wykresów, w przypadku drobnego proszku wol-
framu nastą piło przemieszczenie rozkładu granulometrycznego w stronę cząstek 
o większej średnicy, natomiast znacznie grubszy proszek renu zachował zbliżony 
rozkład granulometryczny.

Rysunki 6 i 7 przedstawiają wyniki badań naprężeń wewnętrznych proszków 
wolframu i renu. określono wartość modułu naprężeń dla materiału wyjścio-
wego i po modyfikacji pla zmowej. Dla porównania pokazano również, w jaki 
sposób na stan naprężeń wpływa miesza nie proszków w młynku planetarnym  
w czasie 2 h.
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modyfikacja plazmowa w obu przypadkach spowodowała przyrost naprężeń 
wewnętrz nych w cząstkach proszku, przy czym w przypadku renu są one o rząd 
wielkości większe. Badania wykazały również, że intensywne mieszanie podwyższa 
stan naprężeń, ale nie w takim samym stopniu, jak sferoidyzacja plazmowa.

4. Wnioski

Przedstawione wyniki wskazują, że przy pomocy urządzenia do natryskiwania 
plazmowego otrzymano proszki o kształcie sferoidalnym. Taki proces spowodował 
powiększenie wiel kości cząstek proszku o niskiej granulacji — w tym przypadku 
wolframu. w mniejszym stop niu wpłynął na wielkość proszku o większej gra-
nulacji (Re). sferoidyzacja plazmowa była przyczyną wzrostu poziomu naprężeń 
wewnętrznych w cząstkach proszków w większym stopniu aniżeli intensywne ich 
mieszanie i rozdrabnianie.

Rys. 6. wartości średnich wypadkowych naprężeń wewnętrznych w cząstkach proszku wolframu

Rys. 7. wartości średnich wypadkowych naprężeń wewnętrznych w cząstkach proszku renu
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Przedstawione w artykule informacje stanowią część pracy naukowej finansowanej ze środków 
mini sterstwa Nauki i szkolnictwa wyższego w latach 2006-2010 jako projekt badawczy rozwojowy 
Nr R 00 024 02.

Artykuł wpłynął do redakcji 11.06.2010 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w lipcu 2010 r.
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T. majewski

Investigation of modification processes of W, Re and W-Re powders  
by plasma technique

Abstract. many methods for modification of shape and properties of powder particles are used 
in powder metallurgy. They are devoted to improvement in characteristics of a final product – the 
sinter. one of the methods is powder spheroidization in plasma jet which gives the following effects: 
the powder is characterized by high compressibility and good technical properties while particle 
roughness and cracks can be eliminated, and so on. 
selected results of plasma spheroidization of tungsten and rhenium sinters intended for production 
of penetrators and high-current contacts are presented in the paper.
The spheroidization of the above-mentioned powders was performed on the stand for plasma spraying 
in a chamber filled with neutral gas.
in the paper, the pictures of tungsten, rhenium and mixed w-Re powder particles before and after 
spheroidization are presented.
Grain size analysis of the produced powders was carried out and tests of their other properties were 
also performed. exemplary grain size distributions of tungsten powder particles before and after 
plasma spheroidization are presented
Presented results show that powders with spherical particles can be produced using device for 
plasma spraying. This process increases particle size for powders with fine granulation – in our case 
for tungsten powders. increase in particle size for powders with larger granulation is weaker. The 
internal stress level in powder particles can be enhanced due to plasma spheroidization and in some 
cases this rise is larger than for mechanical mixing or size reducing.
Keywords: powder metallurgy, spheroidization, plasma, tungsten, rhenium




