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Wysokowydajna ceramika narzędziowa o strukturze dwufazowej do skutecznej 
obróbki nadstopów niklu (DuplexCER)

Celem projektu DuplexCER jest wykorzystanie unikatowych właściwości ciągłych wzajemnie przenikających 
się faz tlenkowo-węglikowych w celu uzyskania nowej generacji spiekanych materiałów narzędziowych  
i wykorzystania tych materiałów do stworzenia wysokowydajnych narzędzi skrawających. 
Projekt obejmuje kompleksowe rozwiązanie od koncepcji składu chemicznego i fazowego nowych materiałów, 
poprzez optymalizację parametrów spiekania, badania materiałowe, oraz wytworzenie prototypowych 
narzędzi skrawających i technologiczne próby skrawania. Kompozyty oparte na osnowie z tlenku glinu będą 
zawierały znacznie zmniejszoną ilość Surowców Krytycznych (CRM: Co, W). Proponowany projekt zakłada 
również badania nad wykorzystaniem materiałów CRM pochodzących z recyklingu, płytek skrawających jako 
surowca w procesie produkcji kompozytów DuplexCER. Połączenie faz tlenkowych i węglikowych w starannie 
zaprojektowanej strukturze poprawi twardość, odporność na pękanie i odporność na zużycie kompozytów 
DuplexCER. Dzięki wyżej wymienionym właściwościom narzędzia skrawające wykonane z węglików spiekanych 
(ze względu na wyższą twardość i wydajność w podwyższonych temperaturach), ceramiki (ze względu na 
wyższą odporność na pękanie) oraz materiałów supertwardych (ze względu na lepszy stosunek wydajności 
do ceny). Wypracowane w ramach projektu know-how pozwoli na uzyskanie innowacyjnych materiałów 
narzędziowych oraz wysokowydajnych prototypów narzędzi skrawających, których zastosowanie przyczyni się 
do ochrony zdrowia pracowników (dzięki ograniczeniu zużycia szkodliwych płynów obróbkowych stosowanych 
do chłodzenia i smarowania podczas obróbki) oraz do bardziej ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań 
(dzięki redukcji zużycia CRM i recyklingowi węglików spiekanych). Potencjalnymi odbiorcami wyników projektu 

będą głównie producenci oraz użytkownicy narzędzi skrawających.
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