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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wyznaczania stałych sprężystości i stałych materiałowych tworzyw kompozytowych złożonych z tlenku glinu i heksagonalnego azotku boru o udziale objętościowym od 0% do 30%. Na podstawie pomiarów prędkości
rozchodzenia fal podłużnych i odpowiednio spolaryzowanych poprzecznych fal ultradźwiękowych wyznaczono wszystkie stałe sprężystości i stałe materiałowe próbek o charakterze izotropowym i wykazujących anizotropię analogiczną do układu heksagonalnego. Pozwoliło to na weryfikację i uzupełnienie wzorów służących do wyznaczania wszystkich stałych sprężystości anizotropowych materiałów
ceramicznych. W przypadku kompozytu Al2O3 z dodatkiem 30% hBN, wykazującego największą anizotropię, moduł Younga w kierunku
równoległym do kierunku prasowania na gorąco miał wartość E║ = 93,5 GPa, a w kierunku prostopadłym E┴ = 181,3 GPa; moduł sztywności G║ = 52,9 GPa i G┴ = 74,4 GPa; liczby Poissona wynosiły µ12 = 0,219; µ13 = 0,162; µ31 = 0,084. W pracy stwierdzono, że w przypadku
kompozytów o anizotropii związanej z układem heksagonalnym składowych faz, otrzymywanych przez prasowanie, istnieje możliwość
wyznaczania niektórych stałych materiałowych w sposób szybki i uproszczony, korzystając z wzorów obowiązujących dla materiałów
izotropowych.
Słowa kluczowe: stałe materiałowe, kompozyty Al2O3-hBN, anizotropia, ultradźwięki

THE MATERIAL CONSTANTS OF ANISOTROPIC Al2O3-hBN COMPOSITES
This paper presents the results of determination of elastic and material constants of hot pressed aluminium oxide matrix composites containing from 0% to 30% of hexagonal boron nitride. The measurements of ultrasonic waves velocities with required polarization allowed determining all elastic and material constants for the tested samples both isotropic and anisotropic due to the presence of the hexagonal phase.
This gave a possibility to verify and supplement formulas used for determining all the elastic constants of ceramic materials with hexagonal
anisotropy. For alumina composite with 30% hBN, the following material constants were determined: Young’s moduli E║ = 93,5 GPa and
E┴ = 181,3 GPa, moduli of rigidity G║ = 52,9 GPa and G┴ = 74,4 GPa, in a direction parallel and perpendicular to the pressing, respectively;
Poisson ratios had values of μ12 = 0,219; μ13 = 0,162; μ31 = 0,084. Regarding anisotropic materials fabricated by pressing and belonging to
the hexagonal system, there is an option of determining some material constants using the formulas usually used for isotropic materials.
Keywords: Material constants, Al2O3-hBN composites, Anisotropy, Ultrasounds

1. Wprowadzenie
Obok wytrzymałości na zginanie, rozciąganie i ściskanie, stałe materiałowe – moduł Younga, moduł sztywności
i liczba Poissona – są jednym z ważniejszych parametrów
charakteryzujących właściwości mechaniczne materiałów.
Stałe materiałowe anizotropowych materiałów kompozytowych można obliczyć ze stałych sprężystości, które
w sposób nieniszczący wyznacza się z pomiarów prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w badanym
materiale. Wyznaczanie stałych sprężystości Cij kompozytów Al2O3-hBN przedstawiono w pracy [1]. W niniejszym
artykule wyniki tej pracy uzupełniono o sposób pomiarów
wszystkich możliwych do wyznaczenia stałych sprężystości
za pomocą odpowiednio spolaryzowanych poprzecznych
fal ultradźwiękowych. Umożliwiło to zweryfikowanie i skompletowanie wszystkich wzorów służących do wyznaczenia
stałych materiałowych metodą ultradźwiękową w przypadku
anizotropowych materiałów złożonych z faz krystalizujących

w układzie heksagonalnym, którego przedstawicielem są
tworzywa kompozytowe Al2O3-hBN.
Ponieważ odpowiednie przygotowanie próbek do pomiarów i same pomiary ultradźwiękowe są w przypadku
materiałów anizotropowych czasochłonne, dlatego wartości stałych materiałowych wyliczone na podstawie wzorów
obowiązujących dla materiałów anizotropowych porównano
z wartościami stałych materiałowych wyznaczonych z równań obowiązujących dla materiałów izotropowych, w celu
znalezienia możliwych uproszczeń w ich wyznaczaniu
i określenia wielkości możliwych błędów jakie są popełniane przy zastosowaniu metodyki odpowiedniej dla materiałów izotropowych, która jest zdecydowanie prostsza i mniej
czasochłonna.

2. Materiały
Badanymi materiałami były tworzywa kompozytowe submikronowego tlenku glinu Taimicorn TM-DAR firmy Taimei
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Chemicals Co. Ltd. z dodatkiem submikronowego heksagonalnego azotku boru BO-501 firmy Atlantic Equipment
Engineers [2]. Proszki zestawiono w proporcjach wagowych
tak, aby mieszaniny zawierały 0%, 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%,
20% lub 30% obj. azotku boru. Azotek boru dodawany był do
tlenku glinu w celu uzyskania materiału o obniżonym współczynniku tarcia; materiał ten mógłby być wykorzystany na
ostrza narzędzi skrawających.
Warunki otrzymywania spieków kompozytowych
Al2O3-hBN wraz z analizą zmian składu fazowego, zmian
strukturalnych i mikrostrukturalnych przedstawiono w pracy
[3]. Otrzymywano je metodą prasowania na gorąco odpowiednich mieszanin proszkowych przez 60 min w tempera-

turze 1400 °C pod ciśnieniem 25 MPa w atmosferze argonu.
Sposób formowania, jak również sama struktura użytych
materiałów i skład fazowy w znaczący sposób wpływają
na właściwości oraz na rodzaj i wielkość anizotropii otrzymanych materiałów. Kompozyty o wyższym udziale objętościowym hBN charakteryzowały się anizotropią własności
sprężystych charakterystyczną dla układu heksagonalnego.

3. Metodyka
Aby scharakteryzować własności sprężyste materiału
o symetrii heksagonalnej należy podać 5 niezależnych stałych sprężystości C11, C12, C13, C33, C44 lub 7 stałych materiałowych E33, E11, G31, G12, μ31, μ23, μ12, z których dwie są
zależne. Wszystkie stałe materiałowe i stałe sprężystości
można wyznaczyć poprzez pomiary prędkości odpowiednich typów fal przepuszczanych w odpowiednich kierunkach,
a w przypadku fal poprzecznych – o odpowiedniej polaryzacji. Na Rys. 1 przedstawiono możliwe kierunki propagacji
i polaryzacji poszczególnych typów fal ultradźwiękowych
w przypadku pomiarów prędkości na próbkach należących
do układu heksagonalnego o osi symetrii 3 (Z). Natomiast
w Tabeli 1 zestawiono wszystkie równania wiążące stałe
sprężystości z poszczególnymi prędkościami rozchodzenia
się fal ultradźwiękowych.
Z wyznaczonych stałych sprężystości Cij, na podstawie
pomiarów prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych
oblicza się stałe materiałowe z następujących zależności:
E33 = E║ = S33-1 = [C33 (C11 + C12) – 2C132] / (C11 + C12)

Rys. 1. Prędkości i kierunki pomiarowe dla próbek anizotropowych
należących do układu heksagonalnego (Φ = 45°).
Fig. 1. Velocities and measurement directions for anisotropic samples belonging to the hexagonal system (Φ = 45°).

(18)

E11 = E┴ = S11-1 = [(C11 – C12) (C11C33 + C12C33 – 2C132)] /
(C11C33 – 2C132)
(19)
G31 = G║ = S44-1 = C44

(20)

Tabela 1. Zestawienie równań potrzebnych do wyznaczania stałych sprężystości Cij w układzie heksagonalnym (monotropowym). Dla fal
rozchodzących się pod kątem Φ do osi symetrii 3 (Z) obowiązuje kąt Φ = 45°.
Table 1. Equations for determining elastic constants Cij for the hexagonal class. The angle Φ = 45° is valid for waves propagating at an
angle Φ to the symmetry axis 3 (Z).
Nr

Kierunek propagacji

Kierunek polaryzacji

Typ fali

Oznaczenie prędkości

Stała

Wzór

1

1

1

L

V1/1- A

C11 = ρV21/1

(1)

2

1

2

T

V1/2- A┴

C66 = ρV21/2

(2)

3

1

3

T

V1/3- A║

C44 = ρV21/3

(3)

4

2

2

L

V2/2- B

C11 = ρV22/2

(4)

5

2

1

T

V2/1- B┴

C66 = ρV22/1

(5)

6

2

3

T

V2/3- B║

2
2/3

C44 = ρV

(6)

7

3

3

L

V3/3- C

C33 = ρV23/3

(7)

8

3

1

T

V3/1- C║

C44 = ρV23/1

(8)

9

3

2

T

V3/2- C┴

C44 = ρV23/2

(9)

10

pł.1-3

pł.1-3

L(QL)

V13/13- D

C13

(10)

11

pł.1-3

pł.1-3

T(QT)

V13/13- D║

C13

(11)

12

pł.1-3

2

T

V13/2- D┴

2ρV213/2 = C66 + C44

(12)

13

pł.2-3

pł.2-3

L(QL)

V23/23- E

C23

(13)

14

pł.2-3

pł.2-3

T(QT)

V23/23- E║

C23

(14)

15

pł.2-3

1

T

V23/1- E┴

2ρV223/1 = C66 + C44

(15)

gdzie: L – fala podłużna, T – fala poprzeczna,
C13 = C23 = [(C11 + C44– ρV213/13)(C44 + C33– ρV213/13)]1/2 – C44
C66 = ½ (C11 – C12)
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(16)
(17)
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G12 = G┴ = S66-1 = ½ (S11 – S12)-1 = C66 = ½ (C11 – C12) (21)
μ31 = μ32 = – S13 / S33 = C13 / (C11 + C12)

(22)

μ13 = μ23 = – S13 / S11 = [C13 (C11 – C12)] / (C11C33 - C132) (23)
μ12 = μ21 = – S12 / S11 = (C12C33 – C132) / (C11C33 - C132) (24)

4. Wyniki badań i dyskusja
Z wyprasowanych na gorąco próbek kompozytów
Al2O3-hBN wycięto sześciany, a następnie ścięto ich naprzeciwległe krawędzie pod kątem 45°, tak aby otrzymać
próbki o kształcie przedstawionym na Rys. 1. Dla wszystkich
badanych próbek kierunek prasowania był równoległy do
osi symetrii 3 (Z).
Na przygotowanych spiekach kompozytów Al2O3-hBN
aparatem UZP-1 (INCO-VERITAS) wykonano pomiary rozchodzenia się podłużnych oraz odpowiednio spolaryzowanych poprzecznych fal ultradźwiękowych zgodnie z Rys. 1.
Do fal podłużnych używano przetworników o częstotliwości
f = 10 MHz oraz oleju jako ośrodka sprzęgającego. W przypadku fal poprzecznych używano przetworników o częstotliwości f = 4 MHz oraz balsamu kanadyjskiego jako ośrodka
sprzęgającego.
W przypadku materiału należącego do układu heksagonalnego, ze względu na symetrię, prędkości podłużnych
i poprzecznych fal ultradźwiękowych mierzone na ścianie
A powinny być równe prędkościom mierzonym na ścianie
B. Tak samo w przypadku ścian D i E. Dodatkowo wartości
prędkości fal poprzecznych V1/3,V2/3,V3/1,V3/2 również powinny
się równać, o ile nie zachodzi zjawisko większego rozpraszania fal zgodnie z teorią, wg której najbardziej rozpraszane są fale poprzeczne, dla których ruchy cząstek ośrodka
(polaryzacja) są prostopadłe do granicy dwu faz, a fala przechodzi równolegle do tej granicy [4].
Dla większości próbek różnice w równoważnych prędkościach nie przekroczyły 0,5%. Jedynie w przypadku próbki
o 5% zawartości hBN, dla pomiarów podłużnej fali ultradźwiękowej rozchodzących się w kierunkach 1 (X) i 2 (Y),

różnica wyniosła 1,3%. Prezentowane w dalszej części artykułu stałe sprężystości i stałe materiałowe zostały wyznaczone w oparciu o wartości średnie z poszczególnych typów
prędkości, a w oznaczeniach stosowane są jedynie pierwsze
symbole. Przykładowo dla równych sobie prędkości V13/13-D
i V23/23-E używany jest jedynie symbol V13/13-D.
Średnie wartości wyników pomiarów prędkości wykonane
na kompozytach Al2O3-hBN, traktowanych jako materiały
anizotropowe, przedstawiono na Rys. 2.
Na podstawie wzorów (1)-(24) wyznaczono wszystkie
stałe sprężystości i stale materiałowe E, G, μ i porównano
je ze sobą dla wszystkich próbek. W Tabeli 2 przedstawiono
wszystkie wartości stałych sprężystości i stałych materiałowych badanych tworzyw kompozytowych Al2O3-hBN.
Jak przedstawiono w Tabeli 2 oraz w pracy [1] wzrost
udziału objętościowego hBN w kompozytach powoduje
wzrost anizotropii poszczególnych stałych materiałowych.
Dla próbki o największym udziale objętościowym hBN czyli
Al2O3+30%hBN anizotropia stałej sprężystości C11 i C33 oraz
modułu Younga E dochodzi do 50%.
Z dotychczasowych badań wynika, że oprócz wyznaczenia wszystkich stałych sprężystości i stałych materiałowych
w przypadku materiałów anizotropowych należących do
układu heksagonalnego istnieje możliwość wyznaczania
również niektórych stałych materiałowych tych materiałów
w sposób uproszczony, czyli w oparciu o metodykę odpowiednią dla materiałów izotropowych. Jest to istotne, ze
względu na skomplikowaną procedurę i czasochłonność
wykonania próbek i pomiarów w przypadku materiału anizotropowego.
Na Rys. 3 przedstawiono porównanie wartości modułów
Younga i modułów sztywności, wyznaczonych ze wzorów
obowiązujących dla materiałów anizotropowych E║33, E┴11,
G┴12, G║31, z wartościami tychże stałych wyznaczonych
w sposób uproszczony E║3, E┴1, G┴1 G║3.
Jak przedstawiono na Rys. 3 i 4, różnice w wartościach
poszczególnych stałych materiałowych wyznaczonych
w oparciu o różne metodyki nie przekraczają 7% dla modułów Younga, a dla modułów sztywności są prawie identyczne.

Tabela 2. Stałe sprężystości i stałe materiałowe tworzyw kompozytowych Al2O3-hBN liczone ze wzorów obowiązujących dla materiałów
anizotropowych.
Table 2. Elastic and materials constants of Al2O3-hBN composites calculated from the equations applicable to anisotropic materials.

Stała

Udział objętościowy hBN [%]
0,0

0,5

1,0

2,0

5,0

10,0

20,0

30,0

C11 [GPa]

468,8±1,4

467,1±2,1

457,1±0,6

445,1±0,8

401,5±5,1

334,2±9,2

261,9±1,9

194,6±0,8

C33 [GPa]

457,8±9,1

452,2±9,7

435,3±4,2

412,6±8,8

339,2±0,3

241,5±4,4

145,6±1,7

96,8±4,8

C44 [GPa]

160,9±1,1

161,0±1,1

153,4±1,1

150,0±0,6

126,1±0,7

103,3±1,2

73,4±0,5

52,9±0,3

C12 [GPa]

147,3±0,5

146,9±1,1

143,1±0,1

136,2±0,6

127,2±6,4

91,5±8,8

67,2±0,8

45,9±2,5
20,1±0,2

C13 [GPa]

141,4±3,1

137,6±3,8

139,2±0,3

128,0±3,9

104,7±2,4

75,0±2,6

15,7±2,6

E║(33) [GPa]

392,9±6,4

390,6±6,6

370,8±3,9

356,2±5,5

297,7±1,7

215,0±10,8

144,1±2,1

93,5±4,3

E┴(11) [GPa]

399,8±0,6

399,3±0,9

389,0±0,8

382,4±0,3

344,8±7,7

296,0±11,8

243,7±1,9

181,3±2,1

G║(31) [GPa]

160,9±1,1

161,0±1,1

153,4±1,1

150,0±0,6

126,1±0,7

103,3±1,2

73,4±0,5

52,9±0,3

G┴(12) [GPa]

160,7±0,4

160,1±0,5

157,0±0,3

154,4±0,1

137,2±5,9

121,4±3,3

97,4±0,5

74,4±1,6

μ(31)

0,229±0,004

0,224±0,005

0,232±0,001

0,220±0,006

0,198±0,005

0,176±0,025

0,048±0,008

0,084±0,001

μ(13)

0,234±0,001

0,229±0,002

0,243±0,002

0,236±0,003

0,229±0,013

0,243±0,036

0,081±0,014

0,162±0,006

μ(12)

0,244±0,002

0,247±0,001

0,239±0,001

0,238±0,002

0,257±0,024

0,219±0,015

0,252±0,003

0,219±0,013
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Rys. 2. Zależność prędkości fal podłużnych V1/1, V3/3,
V13/13-D i poprzecznych V3/1, V1/2, V13/13-D║, V13/2-D┴ od udziału
objętościowego hBN w Al2O3.
Fig. 2. Ultrasonic wave velocity as a function of volume content
of hexagonal boron nitride in Al2O3: V1/1, V3/3, V13/13-D - longitudinal
wave velocities; V3/1, V1/2, V13/13-D║, V13/2-D┴ - transversal wave
velocities.

Rys. 3. Porównanie wartości modułów Younga wyznaczonych
z równań obowiązujących dla materiałów anizotropowych E║33,
E┴11 i izotropowych E║3, E┴1 dla kompozytów Al2O3-hBN o różnych
udziałów objętościowych hBN.
Fig. 3. Comparison of Young’s moduli calculated from equations
valid for anisotropic E║33, E┴11 and isotropic materials E║3, E┴1 for
Al2O3-hBN composites of different hBN contents.

W przypadku liczb Poissona nie można ich wartości
wyznaczać w sposób uproszczony ponieważ rozbieżności
w wynikach są znacznie większe.

Dla wszystkich tworzyw kompozytowych Al2O3 + (0-30%)
hBN o anizotropii dochodzącej do 50%, stwierdzono możliwość wyznaczania stałych materiałowych E║, E┴, G║, G┴
w sposób uproszczony, korzystając z wzorów obowiązujących dla materiałów izotropowych.

5. Podsumowanie
Metodą ultradźwiękową wyznaczono wszystkie stałe
sprężystości i stałe materiałowe anizotropowych kompozytów ceramicznych Al2O3-hBN. Badane tworzywa kompozytowe otrzymywane przez prasowanie blokowe wykazują
anizotropię typu heksagonalnego i, jak wykazano, są anizotropowymi materiałami poprzecznie izotropowymi. Cechą
charakterystyczną tych materiałów jest częściowe uporządkowanie dłuższym wymiarem prostopadle do kierunku prasowania płytkowych cząstek hBN w Al2O3, które są głównie
(obok nieznacznej ilości ukierunkowanych porów) odpowiedzialne za występującą anizotropię właściwości sprężystych.
W tym przypadku większe wartości prędkości podłużnych
i poprzecznych fal ultradźwiękowych występują dla pomiarów w kierunku prostopadłym do kierunku prasowania.
Stwierdzono istotny wpływ obecności fazy hBN na anizotropię właściwości sprężystych materiałów kompozytowych
Al2O3-hBN.

Podziękowanie
Przedstawione badania zostały wykonane w ramach
projektu badawczego nr UMO-2013/09/N/ST8/02010, realizowanego ze źródeł Narodowego Centrum Nauki, pt.
„Metodyka i badanie właściwości sprężystych materiałów
anizotropowych metodą ultradźwiękową”.
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