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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych ceramiki Y2O3 w temperaturze pokojowej oraz w 800 °C. Pomiary
wytrzymałości na zginanie σc, odporności na pękanie KIc i rozwoju pęknięć podkrytycznych przeprowadzono w funkcji wielkości ziaren
w zakresie 6-44 µm. Wartości KIc określano w teście na zginanie trójpunktowe belek z karbem. Wyznaczono parametry rozkładu Weibulla,
jakiemu podlega wytrzymałość badanej ceramiki. Parametry rozwoju pęknięć podkrytycznych ustalono na podstawie testów, w których
mierzono wytrzymałość próbek w funkcji szybkości przykładania obciążenia.
Słowa kluczowe: ceramika Y2O3, wytrzymałość na zginanie, odporność na pękanie, rozkład Weibulla, rozwój pęknięć podkrytycznych

FRACTURE MECHANICS OF Y2O3 CERAMICS
The paper presents mechanical properties of Y2O3 ceramics determined at room temperature and at 800 °C. Measurements of bending
strength σc, fracture toughness KIc and subcritical crack growth were carried out as a function of particle size in a range of 6-44 µm. KIc values were determined by the three-point bending test of notched beams. The Weibull parameters of strength distribution were determined.
Parameters of subcritical crack growth were obtained on the basis of tests in which bending strength of the samples was measured as
a function of stress rate.
Keywords: Y2O3 ceramics, Bending strength, Fracture toughness, Weibull distribution, Subcritical crack growth

1. Wstęp
Ceramika Y2O3 znajduje wiele zastosowań jako materiał
konstrukcyjny odporny na działanie wysokich temperatur
i agresywnych chemicznie substancji. Używana jest więc
do produkcji tygli do ciekłych metali [1] czy narzędzi skrawających [2]. Ze względu na to, że Y2O3 ma regularną
strukturę, można z niego uzyskać przeźroczyste polikryształy i zastosować je np. do budowy lasera [3]. Poznanie
właściwości mechanicznych ceramiki Y2O3 w temperaturze: pokojowej i podwyższonej jest niezbędne po to, aby
w sposób odpowiedzialny móc ją stosować. W literaturze
światowej znajduje się niewiele informacji na temat właściwości mechanicznych ceramiki Y2O3 i mechaniki jej kruchego pękania w porównaniu z innymi tworzywami takimi
jak Al2O3 czy ZrO2. Właściwości mechaniczne ceramiki
Y2O3 o wielkościach ziaren 5-40 µm badano w teście na
ściskanie w funkcji temperatury (od temperatury pokojowej do 1600 °C) w pracy [4]. Wytrzymałość na ściskanie
zmniejszała sie w funkcji temperatury od ok. 1100 MPa
w temperaturze pokojowej do ok. 600 MPa w 1000 °C i ok.
100 MPa w 1600 °C. Do 1000 °C pękanie miało charakter
kruchy. Powyżej tej temperatury pękanie poprzedzone było
odkształceniem plastycznym. W pracy [5] z kolei badano dwa tworzywa Y2O3 ze średnimi wielkościami ziaren
ok. 0,6 µm i 15 µm w zakresie temperatur 20-1400 °C. Wy-

trzymałość ceramiki z mniejszymi ziarnami była stała, na
poziomie 221±36 MPa, w zakresie temperatur 20-1200 °C,
a następnie zmniejszała się do ok. 90 MPa w 1400 °C.
Wytrzymałość na zginanie ceramiki z większymi ziarnami
utrzymywała się na poziomie ok. 147±31 MPa w zakresie
20–600 °C, wzrastała do 210±30 MPa w zakresie temperatur 600-1200 °C, utrzymywała się nie zmieniona do
1300 °C, a następnie zmniejszała się do ok. 150 MPa
w 1400 °C. Tendencję wzrostu wytrzymałości w funkcji
temperatury dla gruboziarnistej ceramiki Y2O3 obserwowano również w pracy [6]. W przypadku ceramiki z ziarnem
ok. 49 µm wytrzymałość na zginanie wzrastała od 55±2
MPa w temperaturze pokojowej do 80±6 MPa w temperaturze 1500 °C.
Jak wynika z krótkiego przeglądu literaturowego
przedstawionego powyżej, wyniki pomiarów wytrzymałości w funkcji temperatury są niejednoznaczne. Wytrzymałość na ściskanie maleje w funkcji temperatury, z kolei wytrzymałość na zginanie, w zależności od
wielkości ziarna, nie zależy od temperatury w zakresie
20-1200 °C, bądź rośnie w funkcji temperatury w zakresie
600-1200 °C. W niniejszej pracy skoncentrowano się na
pomiarach wytrzymałości na zginanie oraz odporności
na pękanie tworzyw Y2O3 o trzech różnych wielkościach
ziaren: ok. 6 µm, 18 m i 44 µm w dwóch temperaturach:
pokojowej i 800 °C.
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Tabela 1. Warunki spiekania i otrzymane średnie wielkości ziaren.
Table 1. Sintering conditions and obtained average grain sizes.
Oznaczenie ceramiki

Warunki spiekania

Wielkości ziaren [µm]

Y1

PLS – 1500 °C, 1 h
HIP – 1400 °C, 2 h, 200 MPa

6±3

Y2

PLS – 1500 °C, 4 h
HIP – 1550 °C, 3 h, 200 MPa
HIP – 1600 °C, 3 h, 200 MPa

18±10

Y3

PLS – 1650 °C, 46 h
HIP – 1650 °C, 2 h, 200 MPa
HIP – 1800 °C, 3 h, 200 MPa

44±19

2. Część eksperymentalna

2.2. Badania właściwości mechanicznych

2.1. Przygotowanie próbek

Przeprowadzono następujące pomiary:
- wytrzymałość na zginanie trójpunktowe σc,
- odporności na pękanie KIc.
Pomiary wytrzymałości σc prowadzono na próbkach o wymiarach 0,95 mm × 1 mm × 15 mm w układzie zginania
trójpunktowego przy odległości podpór L = 8 mm i szybkości
przesuwu trawersy w zakresie 0,001-1 mm/min. Wytrzymałość obliczano z równania:

Do wykonania próbek użyto proszeku Y2O3 o czystości
99,99% i o wielkości krystalitów 20-40 nm, dostarczonego
przez firmę Nanostructured & Amorphous Materials Inc.
W celu otrzymania z proszku granul, odpowiednich do
prasowania płytek na zimno, zastosowano metodę granulacji kriogenicznej, w której zawiesina wodna proszku była
atomizowana i gwałtownie zamrażana w ciekłym azocie.
W kolejnym etapie, zamrożone krople zawiesiny poddawano liofilizacji, co prowadziło do uzyskania niezaglomeryzowanych granul. Z otrzymanego granulatu prasowano
jednoosiowo płytki o wymiarach 60 mm × 60 mm pod ciśnieniem 20 MPa, które następnie dogęszczano izostatycznie pod ciśnieniem 100 MPa. Następnie płytki spiekano
w powietrzu, a potem w celu uzyskania maksymalnej
gęstości prasowano izostatycznie na gorąco w argonie.
W zależności od wybranych warunków spiekania otrzymywano ceramikę o różnych wielkościach ziaren, co ilustruje
Tabela 1.
Użyte w Tabeli 1 skróty oznaczają odpowiednio: PLS
– spiekanie bezciśnieniowe w powietrzu (ang. pressuleress sintering), HIP – prasowanie izostatyczne na gorąco
(ang. hot isostatic pressing). Względna gęstość otrzymanych tworzyw wynosiła ok. 99% gęstości teoretycznej, która
dla Y2O3 równa się 5,03 g/cm3. Wielkości ziaren określono
na powierzchniach próbek wypolerowanych i wytrawionych
chemicznie we wrzącym wodnym roztworze HCl przez
3 min. Pomiary wykonano metodą średnic Fereta za pomocą programu do analizy obrazu firmy Clemex Techn. Inc,
wykorzystując zdjęcia wykonane przy użyciu elektronowego
mikroskopu skaningowego Auriga CrossBeam Workstations
(Carl Zeiss).
Po spiekaniu próbki badanej ceramiki poddawano jeszcze
procesowi utleniania w temperaturze 1500 °C przez 2 h w powietrzu w celu wyeliminowania wakancji tlenowych powstałych podczas procesu HIP. Płytki cięto i szlifowano na belki
o wymiarach 2,5 mm × 4 mm × 30 mm oraz 0,95 mm × 1 mm
×15 mm. Belki o wymiarach 2,5 mm × 4 mm × 30 mm nacinano za pomocą piły tarczowej o szerokości 0,2 mm na
głębokość 0,9 mm, a następnie na głębokość 0,2 mm tarczą o szerokości 0,025 mm. Sumaryczna głębokość nacięć
wynosiła ok.1,1 mm.
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σc =

1,5 Pc L
bw 2

(1)

gdzie Pc – obciążenie niszczące, b – szerokość próbki
(0,95 mm) oraz w – grubość próbki (1 mm).
KIc mierzono metodą zginania trójpunktowego belek z karbem. Wykorzystywano belki o wymiarach
2,5 mm x 4 mm x 30 mm z naciętymi karbami. Odległość
podpór L wynosiła 20 mm. Próbki obciążano z szybkością
przesuwu trawersy 1 mm/min. KIc liczono z równania:

K Ic = Y

1,5 Pc L 0 ,5
ck
bw 2

(2)

gdzie Y – stała geometryczna obliczana wg [7], b = 2,5 mm,
w = 4 mm, ck – głębokość karbu (ok.1,1 mm).
Powyższe pomiary wykonywane były za pomocą uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej Zwick 1446 w temperaturze pokojowej i w 800 °C.

3. Wyniki badań i dyskusja
Na Rys. 1 przedstawiono wytrzymałość na zginanie na
przykładzie tworzywa Y1 w postaci diagramów rozkładów
Weibulla dwu- i trójparametrowego [8, 9], nazywanych dalej odpowiednio DPRW i TPRW. Pomiary te prowadzono
przy szybkości przesuwu trawersy wynoszącej 1 mm/min
w temperaturze pokojowej i 800 °C . Dystrybuantę rozkładu
trójparametrowego przedstawia następujące równanie:
 σ −σ
u
P = 1 − exp −  c
  σ 0






m





(3)

gdzie P – prawdopodobieństwo zniszczenia próbki pod
wpływem naprężenia σc, σu – naprężenie progowe; przy naprężeniu mniejszym od progowego P = 0, σ0 – naprężenie
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charakterystyczne, m – moduł Weibulla (parametr kształtu).
Dla σu = 0 otrzymujemy DPRW.
W układzie współrzędnych: oś odciętych – ln(σc – σu) i oś
rzędnych – ln(ln(1/(1 – P))), punkty doświadczalne powinny
się układać na prostej, gdy punktowi na i-tej pozycji (punkty
ułożone są od najmniejszej wartości wytrzymałości do największej) przypisujemy prawdopodobieństwo zniszczenia
według wzoru [9]:

P =

i − 0 ,5
N

(4)

gdzie N – liczba pomiarów.
Parametry rozkładów wyznaczano metodą największej
wiarygodności – dla TPRW wg [8], a dla DPRW wg [10].
W Tabeli 2 zamieszczono wyliczone parametry rozkładów
Weibulla, a w Tabeli 3 porównanie średniej arytmetycznej S
i odchylenia standardowego O, obliczonych z danych doświadczalnych z wartością oczekiwaną E i pierwiastkiem
z wariancji W, które obliczono z parametrów rozkładu.
Analiza wyników w Tabelach 2 i 3 prowadzi do następujących ustaleń:
- Wartości średniej arytmetycznej S oraz odchylenia standardowego O są bardzo zbliżone odpowiednio do wartości

a)

oczekiwanej E oraz pierwiastka z wariancji W, co świadczy
o tym, że wytrzymałość badanych tworzyw może być opisywana zarówno rozkładem normalnym, jak i rozkładem Weibulla. Jest to zgodne z tym, co podano w pracy [11], a mianowicie TPRW z m > 3,6 jest bliski rozkładowi normalnemu.
- W funkcji wielkości ziaren maleje nieznacznie moduł
Weibulla m, S i E oraz rośnie O i W.
- S (a tym samym E) rosną o (15–25)% w zakresie temperatur od pokojowej do 800 °C (liczone jako (S800°C – S20°C)/
S20°C). W funkcji temperatury maleje m i jednocześnie rośnie
σu, O i W.
- Wytrzymałość materiału maleje w funkcji wielkości ziaren (pkt 2), co przewiduje zależność Halla-Petcha:
σc = σ0 + k/d1/2

(5)

gdzie σ0 i k – parametry zależności Halla-Petcha, a d –
średnia wielkość ziaren.
W układzie współrzędnych: oś odciętych – 1/d1/2 i oś
rzędnych – S, punkty doświadczalne z Tabeli 3 układają się
na prostej (Rys. 2). W Tabeli 4 przedstawiono, obliczone metodą najmniejszych kwadratów, wartości parametrów k i σ0.
W Tabeli 5 przedstawiono wyniki pomiarów odporności na
pękanie badanych tworzyw Y2O3 w temperaturze pokojowej
i T = 800 °C. Każdy wynik jest średnią z 5 pomiarów
Z Tabeli 5 wynika, że podobnie jak w przypadku σc również KIc rośnie w funkcji temperatury w przypadku tworzyw
Y2O3 z większymi ziarnami: Y2 i Y3. Zjawisko umacniania
się ceramiki Y2O3 w funkcji temperatury nie jest na razie
zrozumiałe. Badania fraktograficzne przeprowadzone w pracach [6] i [12] pokazały, że w podwyższonych temperaturach
zmienia się charakter pękania ceramiki Y2O3. W temperaturze pokojowej pękanie odbywa się poprzez ziarna. W temperaturze podwyższonej zmienia się na sposób mieszany:
po granicach ziaren i poprzez ziarna, co może prowadzić do
wzrostu odporności na pękanie i co za tym idzie wzrostu wytrzymałości. Jednak te obserwacje nie do końca wyjaśniają
naturę tego zjawiska.
W kruchych materiałach ceramicznych występuje zjawisko rozwoju pęknięć podkrytycznych pod wpływem przyłożonego naprężenia, które prowadzi z czasem do zniszczenia
próbek. Prędkość rozwoju pęknięć podkrytycznych V opisana jest następującycm wzorem [13]:
V = AKIn

(6)

gdzie A i n – parametry rozwoju pęknięć podkrytycznych,
a KI – współczynnik intensywności naprężeń przedstawiony równaniem:
KI = Yσc1/2

b)
Rys. 1. Diagramy Weibulla dla ceramiki Y1: a) w temperaturze pokojowej, b) w 800 °C.
Fig. 1. Weibull diagrams for Y1 ceramics: a) at room temperature,
b) at 800 °C.

(7)

gdzie Y – stała zależna od kształtu i położenia pęknięcia,
σ – przyłożone naprężenie i c – długość pęknięcia.
Istnieje wiele metod pomiarów wartości parametrów A i n
[13]. Niektóre z nich wymagają wykonania specjalnych próbek i oprzyrządowania. W naszym przypadku zastosowano
metodę pomiaru wytrzymałości na zginanie belek w funkcji
szybkości przykładania obciążenia. Na podstawie wzorów
(6) i (7) wyprowadzono w pracy [13] zależność pomiędzy wy-
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Tabela 2. Parametry rozkładów Weibulla dla badanej ceramiki Y2O3.
Table 2. Weibull strength distribution parameters for Y2O3 ceramics.

T
[°C]

min*
[MPa]

max*
[MPa]

Y1

20

149,8

Y1

800

181,6

Ceramika

DPRW

TPRW

m

σo
[MPa]

m

σo
[MPa]

220,0

11,13

193,0

5,32

282,3

10,90

240,0

3,17

σu
[MPa]

N*

95,8

96,3

30

71,9

165,4

30

Y2

20

110,6

207,8

8,21

181,4

6,46

144,8

36,3

47

Y2

800

143,7

247,8

8,59

212,2

4,16

106,5

104,0

30

Y3

20

110,6

212,4

8,29

169,2

3,87

81,1

86,6

49

Y3

800

113,5

257,8

5,60

208,4

2,86

111,4

93,5

30

* min i max oznaczają najmniejszy i największy wynik pomiarowy, N – liczba pomiarów.
Tabela 3. Średnia arytmetyczna S i odchylenie standardowe O obliczone z danych doświadczalnych oraz wartość oczekiwana E i pierwiastek z wariancji W obliczone z parametrów rozkładu Weibulla.
Table 3. Values of arithmetic mean S and standard deviation O calculated from experimental data, and values of expected value E and
square root of variance W calculated using parameters of Weibull distribution.

T
[°C]

S
[MPa]

O
[MPa]

Y1

20

184,3

Y1

800

229,8

Ceramika

DPRW

TPRW

E
[MPa]

W
[MPa]

E
[MPa]

W
[MPa]

20,0

184,4

20,0

184,6

19,1

22,7

229,1

25,4

229,8

22,3
24,4

Y2

20

171,3

25,3

171,1

24,8

171,1

Y2

800

200,7

27,0

200,5

27,8

200,8

26,2

Y3

20

159,9

21,6

159,6

22,9

159,9

21,2

Y3

800

192,7

38,6

192,6

39,8

192,8

37,7

E = σu+σ0Г(1+1/m), W = σ0{Г(1+2/m)-Г2(1+1/m)}1/2 (Г jest to funkcja gamma Eulera).
Tabela 4. Parametry zależności Halla-Petcha (równanie (5)) dla
ceramiki Y2O3.
Table 4. Parametrs of Hall-Petch relationship (eq. (5)) for Y2O3 ceramics.

T [°C]

Parametr
20

800

k
[MPa·µm1/2]

σ0
[MPa]

102

142
168

154

Rys. 2. Zależność Halla-Petcha dla ceramiki Y2O3 w temperaturze
pokojowej i w 800 °C.
Fig. 2. Hall-Petch relationship for Y2O3 ceramics at room temperature and at 800 °C.
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Tabela 5. Wartości odporności na pękanie KIc ceramiki Y2O3
w MPa·m1/2.
Table 5. Values of fracture toughness KIc for Y2O3 ceramics in
MPa·m1/2.
Ceramika

Y1

Y2

Y3

20

1,78±0,15

1,19±0,10

1,22±0,27

800

1,73±0,09

1,71±0,13

1,46±0,10

T [°C]

Rys. 3. Wytrzymałość na zginanie σf w funkcji szybkości obciążania
dσ/dt dla ceramiki Y2O3 w temperaturze pokojowej.
Fig. 3. Bending strength σf as a function of stress rate dσ/dt for Y2O3
ceramics at room temperature.
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trzymałością σf dla danej szybkości obciążania, a szybkością
obciążania dσ/dt, która w formie logarytmicznej ma postać:

log σ f =

[

1
1
n −2
log (dσ / dt ) +
log B( n + 1)σ c
n +1
n +1

]

(8)
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Przedmiotem badań były trzy tworzywa Y2O3 o wielkościach ziaren 6 µm, 18 µm i 44 µm. Określono rozkłady
wytrzymałości na zginanie trójpunktowe i odporność na pękanie w temperaturze pokojowej i 800 °C oraz parametry
rozwoju pęknięć podkrytycznych w temperaturze pokojowej. Stwierdzono, że wytrzymałość badanej ceramiki spełnia
równanie Halla-Petcha. Pomiary wytrzymałości potwierdziły zauważone w literaturze zjawisko wzrostu tej wielkości
w podwyższonej temperaturze. Stwierdzono również wzrost
odporności na pękanie w przypadku ceramiki o większych
ziarnach (18 µm i 44 µm) w funkcji temperatury. Zjawiska te
nie zostały jeszcze wyjaśnione i wymagają dalszych badań.

Podziękowania
Praca powstała w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych
na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/ST8/02635.
Autorzy pracy serdecznie dziękują p. dr. Wacławowi Markowi Rećko za wykonanie obliczeń parametrów rozkładów
Weibulla metodą największej wiarygodności.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 67, 1, (2015)

47

