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Streszczenie
Dwutlenek cyrkonu to jeden z częściej stosowanych obecnie materiałów konstrukcyjnych, funkcjonalnych i biomedycznych. Wytworzenie roztworu stałego, poprzez wprowadzenie do struktury ZrO2 takich tlenków jak CaO czy MgO w ilości ok. 8% mol., w połączeniu ze
specyficzną technologią skutkuje powstaniem tworzywa o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, określanego jako częściowo
stabilizowany dwutlenek cyrkonu (PSZ). Ponieważ spiekanie tego typu materiałów zachodzi równocześnie z syntezą roztworu stałego,
morfologia wyjściowych proszków ma istotny wpływ na skład fazowy, mikrostrukturę i ostatecznie na właściwości mechaniczne. Podobnie
silny wpływ na właściwości ma połączenie warunków spiekania z warunkami starzenia. Wytwarzane w niniejszej pracy materiały otrzymano poprzez spiekanie mieszaniny proszków, w których magnez do roztworu stałego został wprowadzony w postaci tlenku magnezu
lub jego mieszaniny z proszkiem całkowicie stabilizowanego dwutlenku cyrkonu o maksymalnej zawartości MgO. Różnicowano także
czas spiekania w temperaturze 1640 °C od 1 h do 5 h. Zbadano składy fazowe, mikrostruktury oraz właściwości mechaniczne uzyskanych
tworzyw. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie korelacji pomiędzy tymi właściwościami.
Słowa kluczowe: częściowo stabilizowany dwutlenek cyrkonu, mikrostruktura, właściwości mechaniczne

INFLUENCE OF MAGNESIA PRECURSOR FORM AND SINTERING TIME ON PROPERTIES OF PARTIALLY
STABILIZED ZIRCONIA OF THE PSZ TYPE
Zirconium dioxide is recently one of the most frequently used material for structural, functional and biomedical applications. Preparation
of a solid solution by introducing into the ZrO2 structure approx. 8 mol% of CaO or MgO in combination with specific heat treatment of
the solution (aging) result in a material with good mechanical properties called as partially stabilized zirconia (PSZ). Since the sintering
of PSZs occurs simultaneously with the formation of the solid solution, the morphology of starting powders has a significant influence on
the phase composition, the microstructure and the mechanical properties. Similarly, sintering and aging conditions have strong effects on
PSZ’s properties. Materials investigated in this work were prepared by sintering of mixtures composed of baddeleyite powder and either
magnesium oxide or fully stabilized zirconia solid solution with a maximum MgO content one. Time of sintering at 1640 °C was changed
from 1 h to 5 h. The phase compositions, microstructure and mechanical properties of the obtained materials were studied. The obtained
results allowed determining the correlation among the properties, form of the MgO precursor and sintering time.
Keywords: Partially stabilized zirconia, Microstructure, Mechanical properties

1. Wstęp
Dwutlenek cyrkonu, ZrO2, ze względu na swoje właściwości, wynikające w znacznej części ze specyficznego
polimorfizmu, jest obecnie jednym z szerzej stosowanych
tworzyw konstrukcyjnych [1]. Do temperatury 1205 °C stabilna jest jednoskośna odmiana ZrO2, powyżej tej temperatury odmiana tetragonalna, a od 2377 °C aż do temperatury
topnienia (ok. 2710 °C), regularna o strukturze typu fluorytu. Przemiana fazy tetragonalnej w jednoskośną, do jakiej
dochodzi w trakcie chłodzenia ZrO2, jest natury martenzytycznej i wiąże się ze stosunkowo dużą, ok. 4,6%, zmianą
objętości właściwej [2]. Powstające wówczas naprężenia
uniemożliwiają w praktyce otrzymanie jednoskośnego dwutlenku cyrkonu w postaci gęstego, polikrystalicznego spieku.

Wysokotemperaturowe odmiany polimorficzne ZrO2 można
ustabilizować w niższej temperaturze poprzez utworzenie
roztworów stałych, wprowadzając do sieci krystalicznej ZrO2
tlenki z kationami o wartościowości niższej niż IV, zazwyczaj
tlenki wapnia, magnezu i itru, a sporadycznie tlenki skandu,
lantanu oraz tlenki niektórych pierwiastków ziem rzadkich [3].
Z termodynamicznego punktu widzenia stabilność fazy
tetragonalnej poniżej temperatury przejścia fazowego zależna jest od trzech czynników: zmiany entalpii swobodnej układu spowodowanej zmianą właściwości termodynamicznych
obu faz, zmiany energii międzyfazowej lub powierzchniowej
oraz od zmiany naprężeń zewnętrznych [4]. Konsekwencją
tego jest zależność przemiany fazy tetragonalnej w jednoskośną (wyrażoną np. temperaturą przemiany) od składu
chemicznego roztworu stałego, od wielkości ziarna oraz od
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tego czy ziarno to jest poddane naprężeniom zewnętrznym,
np. czy jest elementem polikrystalicznego spieku. Wynika
z tego, że w przypadku polikrystalicznego spieku przemianę
fazy tetragonalnej w jednoskośną wywołać można zarówno
obniżeniem temperatury, jak i pojawieniem się w otoczeniu ziarna, o odpowiednio dużym rozmiarze, naprężeń rozciągających związanych np. z propagującym pęknięciem.
Skutkiem tego zjawiska jest zahamowanie biegu pęknięcia,
a w konsekwencji zwiększenie odporności na kruche pękanie, zarówno jednofazowych materiałów na bazie dwutlenku
cyrkonu jak i kompozytów zawierających wtrącenia ZrO2 [5].
W tym kontekście, w obszarze materiałów konstrukcyjnych,
wyróżnia się dwa rodzaje polikrystalicznych tworzyw będących roztworami stałymi ZrO2. Pierwszy z nich to tetragonalne polikryształy dwutlenku cyrkonu (ang. tetragonal zirconia
polycrystals – TZP), które zawierają niewielkie ilości stabilizatorów (np.: ~3% mol. Y2O3, (8-12)% mol.CeO2, ~5% mol.
CaO) i składają się wyłącznie lub w większości z ziaren fazy
tetragonalnej [6, 7]. Ziarna w spieku nie powinny przekraczać
wielkości 0,1-0,5 μm, aby były metastabilnie trwałe w temperaturze pokojowej i w polu naprężeń rozciągających propagującego pęknięcia przemieniały się w fazę jednoskośną.
Tworzywa typu TZP cechują się wysokimi, jak na materiały
ceramiczne, wartościami współczynnika krytycznej intensywności naprężeń, KIc, dochodzącymi nawet do 15 MPa·m0,5, ich
moduł sprężystości osiąga ok. 220 GPa, twardość 12 GPa,
zaś wytrzymałość na zginanie nawet 1,3 GPa [8].
Drugi typ tworzyw, określany mianem częściowo stabilizowanego dwutlenku cyrkonu (ang. partially stabilized zirconia
– PSZ), zawiera większe ilości tlenków stabilizujących (ok.
5% mol. Y2O3 lub ok. 8% mol. CaO lub MgO) i charakteryzuje
się specyficzną mikrostrukturą [9]. PSZ składa się z dużych,
nawet kilkumikrometrowych, ziaren fazy regularnej z rozproszonymi w nich mniejszymi (0,2 μm) ziarnami fazy tetragonalnej i/lub jednoskośnej. Wyjściowy materiał spiekany jest
w temperaturze odpowiadającej jednofazowemu polu istnienia fazy regularnej, wynoszącej nawet powyżej 1700 °C,
po czym poddaje się go starzeniu w temperaturach z zakresu współistnienia fazy regularnej i tetragonalnej. W trakcie
starzenia dochodzi do segregacji składnika stabilizującego
i pojawiają się wytrącenia fazy tetragonalnej (optimum to
(20–30)% obj.), które częściowo przemieniają się w fazę
jednoskośną w trakcie chłodzenia [10]. W takim przypadku
oprócz mechanizmu wzmocnienia przemianą martenzytyczną związanego z powstawaniem korzystnej strefy naprężeń
ściskających i ścinających, krepujących rozprzestrzeniania
się pęknięcia, możliwe jest również wzmocnienie materiału
związane z generowaniem systemu mikropęknięć w strefie
objętej przemianą ziaren fazy tetragonalnej w jednoskośną,
prowadzące do rozszczepienia propagującego pęknięcia.
Niektóre właściwości mechaniczne tego typu tworzyw są
nieco gorsze niż w przypadku TZP: odporność na kruche
pękanie nie jest wyższa niż 12 MPa·m0,5, zaś wytrzymałość na zginanie dochodzi do 1 GPa [8]. Tworzywa typu
PSZ znajdują szerokie zastosowanie głównie jako materiały
ogniotrwałe. W tym przypadku mniej istotne jest osiągnięcie
pełnego zagęszczenia, wysokich wartości modułu Younga,
wytrzymałości czy odporności na kruche pękanie, a większą
uwagę przywiązuje się do odporności tworzywa na wstrząs
cieplny. Właściwość ta jest silnie skorelowana zarówno ze
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składem fazowym materiałów, jak i z ich mikrostrukturą,
a więc cechami kontrolowanymi zarówno składem chemicznym, jak i warunkami otrzymywania [11-13].
Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu rodzaju prekursora tlenku magnezu i czasu spiekania w temperaturze
1640 °C na właściwości dwutlenku cyrkonu częściowo stabilizowanego MgO o mikrostrukturze typu PSZ. Proces spiekania jest pierwszym etapem kształtowania mikrostruktury
tego typu tworzyw, a jego efekty decydują o ostatecznych
właściwościach tworzywa po procesie końcowego starzenia.

2. Eksperyment
Materiałem wyjściowym do otrzymywania tworzyw
Mg-PSZ były komercyjne proszki: dwutlenku cyrkonu (Z-611,
Absco), otrzymywany metodami chemicznymi poprzez strącanie i kalcynację, tlenku magnezu (magnezja spiekana, ZM
Ropczyce) oraz Mg-CSZ (UCM, Advanced Ceramics). Skład
chemiczny proszku Mg-CSZ odpowiada równomolowej mieszaninie MgO i ZrO2, a syntezuje się go poprzez przetopienie
w piecu łukowym i późniejsze rozdrobnienie. Z odpowiednich
naważek proszków sporządzono dwa zestawy, tak aby ilość
MgO wynosiła 2,8% mas., co odpowiada 8,1% mol. Mieszaniny proszków mielono przez 40 min. w wodzie destylowanej
w młynie mieszadłowym (ang. wet grinding attritor) z użyciem
poliuretanowych komór i mielników z Y-TZP. Przygotowane
zawiesiny granulowano przy użyciu laboratoryjnej suszarni
rozpyłowej firmy Niro Atomizer.
Z uzyskanych granulatów zaprasowano jednoosiowo pod
ciśnieniem 120 MPa próbki w kształcie belek o wymiarach
8 mm × 8 mm × 68 mm. Wypraski spiekano swobodnie
w temperaturze 1640 °C w atmosferze powietrza. Ze względu na rozkład termiczny lepiszcza szybkość przyrostu temperatury w przedziale od temperatury pokojowej do 500 °C
wynosiła 50 °C/h, a powyżej tej temperatury 150 °C/h aż do
temperatury spiekania. Czasy spiekania wynosiły 1 h, 2 h,
3 h i 5 h. Prędkość chłodzenia od temperatury spiekania
do temperatury starzenia (1200 °C) wynosiła ok. 500 °C/h,
a potem 150 °C/h. W dalszym tekście spieki uzyskane z mieszaniny proszków zawierającej tlenek magnezu oznaczono
jako serię MgO, zaś te uzyskane z wykorzystaniem mieszaniny tlenku magnezu i całkowicie stabilizowanego dwutlenku
cyrkonu jako serię Mg-CSZ.
Gęstości pozorne spieków określono metodą ważenia
hydrostatycznego. Metoda dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) posłużyła do określenia jakościowego
i ilościowego składu fazowego materiałów; w przypadku
analizy ilościowej zastosowana została metoda Rietvelda.
Pomiary wykonano za pomocą dyfraktometru Empyrean firmy PANalytical wyposażonego w lampę z miedzianą katodą,
monochromator Johanssona oraz licznik paskowy. Zmiany
mikrostrukturalne tworzyw obserwowane były na wypolerowanych powierzchniach materiałów za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego Nova NanoSEM firmy FEI.
Wytrzymałość materiałów, σ, określono łamiąc spieczone
belki w trójpunktowym teście zginania za pomocą maszyny
wytrzymałościowej Zwick200. Na części belek nacięto standardowy karb, a wyniki uzyskane w tym samym teście posłużyły do określenia współczynnika krytycznej intensywności
naprężeń, KIc.
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Tabela 1. Składy chemiczne użytych surowców wg atestu dostawców.
Table 1. Chemical compositions of raw materials according to producer certificates.
Zawartość [% mas.]

Tabela 2. Parametry rozkładu wielkości ziaren mieszanin proszków
po procesie mielenia.
Table 2. Parameters of grain size distribution of powder mixtures
after milling.
Parametr, μm

Seria

Surowiec

ZrO2

MgO

Mg-CSZ

MgO

Mg-CSZ

ZrO2+HfO2

99,56

-

71,6

D10

0,64

0,65

MgO

-

98,79

27,3

D50

1,66

1,74

SiO2

0,09

0,15

0,3

D90

4,37

4,37

CaO

-

0,88

0,3

Al2O3

-

0,07

0,3

Fe2O3

0,0015

0,04

0,1

K2O + Na2O

0,0011

0,00

0,05

TiO2

0,0014

0,01

0,01

3. Wyniki i dyskusja
Tabela 1 przedstawia skład chemiczny stosowanych
surowców, a Tabela 2 parametry rozkładu wielkości ziaren
w mieszaninach proszków po procesie mielenia. Jak wynika
z podanych wartości zarówno stopień czystości zastosowanych prekursorów magnezowych, jak i rozkłady wielkości
ziaren są do siebie zbliżone i nie powinny stanowić głównych
czynników wpływu na właściwości spieków.
Rys. 1 przedstawia zmiany gęstości pozornej spieków
spowodowane wydłużeniem czasu spiekania. Początkowy
wzrost gęstości spieków obu serii wynika zapewne z postępu procesu spiekania i związany jest z eliminacją porowatości. Wydłużenie czasu spiekania powyżej dwóch godzin
prowadzi do spadku gęstości pozornej. Efekt ten jest odwrotny do oczekiwanego w kontekście zmian składu fazowego
zaprezentowanego na kolejnych wykresach. Jak wynika
z Rys. 2 wraz z wydłużeniem czasu spiekania maleje ilość
fazy jednoskośnej, zaś wzrastają ilości faz tetragonalnej i regularnej. W oparciu zarówno o zależności modelowe [14],
jak i dane dostępne w literaturze [1] można stwierdzić, że
gęstości zarówno fazy tetragonalnej (w większym stopniu),
jak i fazy regularnej (w mniejszym stopniu) są większe niż
gęstość fazy jednoskośnej. Wynika z tego, że spadek gęstości pozornej materiałów ma przyczynę mikrostrukturalną,

Rys. 1. Zmiany gęstości badanych spieków związane z wydłużeniem
czasu spiekania.
Fig. 1. Apparent density of sintered bodies in relation to time of
sintering.

związany jest on zapewne z pęknięciami pojawiającymi się
na skutek przemiany ziaren fazy tetragonalnej w fazę jednoskośną podczas studzenia spieków. Ziarna fazy w trakcie
wydłużania czasu spiekania stają się coraz większe, a więc
mają większą tendencję do przemieniania się w fazę jednoskośną w trakcie chłodzenia. Widoczne jest także, że seria
MgO cechuje się mniejszymi gęstościami w stosunku do
serii Mg-CSZ, jak również widoczne są mniejsze zmiany
względne związane z wydłużeniem czasu spiekania, co zapewne spowodowane jest większym przyrostem ilości fazy
tetragonalnej (Rys. 3).
Kolejne wykresy (Rys. 2a i 2b) przedstawiają zmiany składu fazowego materiałów spiekanych w różnych okresach
czasu. Bez względu na rodzaj prekursora, wprowadzającego
jony magnezu do roztworu stałego, wydłużenie czasu spiekania prowadzi do spadku ilości fazy jednoskośnej. Świadczy to o postępującym procesie ujednorodnienia chemicznego układu; tlenek magnezu rozpuszcza się w pierwotnych
ziarnach, które w temperaturze spiekania są w postaci tetragonalnej. W trakcie chłodzenia ziarna o niskiej zawartości
MgO oraz o wielkości powyżej krytycznej przechodzą do
postaci jednoskośnej. Należy założyć, że w temperaturze
pokojowej część ziaren fazy jednoskośnej będzie ziarnami
wyjściowego proszku z minimalną zawartością lub wręcz
pozbawione stabilizatora. Proces homogenizacji chemicznej przebiega szybciej w przypadku użycia proszku tlenku
magnezu jako prekursora. Związane jest to z tym, że w momencie uruchomienia procesu dyfuzji różnice aktywności
chemicznej tlenku magnezu w układzie są maksymalnie
duże – od ziaren MgO (aMgO = 1) do ziaren czystego ZrO2
(aMgO = 0). Duży gradient aktywności prowadzi do intensywnego procesu dyfuzji. W przypadku użycia proszku Mg-CSZ
jako prekursora sytuacja taka ma miejsce tylko w przypadku
ziaren tlenku magnezu, który jest jedynie częścią tego proszku. Pomiędzy ziarnami całkowicie stabilizowanego dwutlenku cyrkonu a wyjściowymi ziarnami czystego ZrO2 różnica
aktywności jest istotnie mniejsza i wynosi, co najwyżej ok.
0,2 (maksymalne stężenie MgO w ZrO2 to ok. 20% mol.).
Spadkowi ilości fazy jednoskośnej towarzyszy naturalny
wzrost zawartości zarówno fazy tetragonalnej, jak i regularnej (Rys. 2b). W serii MgO większy przyrost fazy regularnej
obserwuje się jedynie w przypadku spiekania w czasie 2 godzin; dalsze wydłużenie czasu tego procesu prowadzi wręcz
do niewielkiego spadku zawartości tej fazy. Ubytek fazy jednoskośnej związany jest silnie ze wzrostem ilości fazy tetragonalnej. Proces ten związany jest z dochodzeniem układu
do stanu równowagi termodynamicznej i postępującą jednorodnością chemiczną. Można przyjąć, że pierwotne ziarna
dwutlenku cyrkonu stykające się z ziarnami tlenku magnezu
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a)

b)

Rys. 2. Zmiany składu fazowego badanych tworzyw wraz z czasem spiekania: a) faza jednoskośna, b) faza tetragonalna i regularna.
Fig. 2. Changes in phase composition of studied materials in relation to sintering time: a) monoclinic phase, b) tetragonal and cubic phases.
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Rys. 3. Objętość komórek elementarnych fazy tetragonalnej i regularnej w spiekach serii MgO i Mg-CSZ w funkcji czasu spiekania.
Fig. 3. Volume of tetragonal and cubic cell units in sintered materials of MgO and Mg-CSZ series as a function of time of sintering.

Rys. 4. Zmiany tetragonalności fazy tetragonalnej wraz z czasem
spiekania w materiałach serii MgO i Mg-CSZ.
Fig. 4. Tetragonality of tetragonal polymorph in materials of MgO
and Mg-CSZ series in relation to time of sintering.

w pierwszym etapie reakcji chemicznej prowadzącej do powstania roztworu stałego MgO-ZrO2 nasycają się tlenkiem
magnezu, a następnie na skutek dyfuzji „przekazują” MgO
kolejnym stykającym się z nimi ziarnom. Proces ma charakter dynamiczny, a wraz z upływem czasu spada jego siła
napędowa – wyrównują się stężenia MgO w kolejnych ziarnach i maleje gradient tego składnika. Konsekwencją tego
jest początkowy wzrost ilości fazy regularnej; dyfuzja tlenku
magnezu z nasyconego ziarna ZrO2 powoduje, że jego stężenie w stykającym się z nim kolejnym ziarnie jest na tyle
wysokie, że przemienia się ono w fazę regularną, a związany
z tym spadek stężenia tlenku magnezu w pierwszym ziarnie
nie jest na tyle duży, żeby powodował jego przemianę w odmianę tetragonalną. W kolejnych etapach procesu homogenizacji, w tlenek magnezu wzbogacane są ziarna dwutlenku
cyrkonu, znajdujące się w dalszych odległościach od ziarna
wyjściowego, przemieniając się w odmianę tetragonalną.
W przypadku materiałów, w których prekursorem był proszek Mg-CSZ, fazy regularnej i tetragonalnej jest mniej niż
w serii MgO, czego przyczyny należy upatrywać w średnio
mniejszych gradientach stężeń tlenku magnezu. Obszary
otaczające ziarna MgO zachowują się podobnie jak opisano
powyżej, zaś w otoczeniu ziaren ZrO2 całkowicie nasyconych MgO wyrównywanie się stężeń zachodzi wolniej.

Rys. 3 przedstawia zmiany objętości komórek elementarnych faz tetragonalnej i regularnej w spiekach obu serii wraz
z czasem spiekania. W każdym przypadku widoczny jest
wzrost objętości komórki elementarnej obu faz, co w sposób
oczywisty związane jest ze zmianą ich składu chemicznego.
Jak wynika z zależności przedstawionych w pracy [1], w przypadku roztworów stałych dwutlenku cyrkonu stabilizowanych
tlenkiem magnezu wzrost ilości stabilizatora prowadzi do
spadku objętości komórki elementarnej. Z Rys. 3 wynika, że
obie fazy stają się coraz bardziej ubogie w tlenek magnezu,
co jest bezpośrednio skutkiem narastającej jednorodności
chemicznej układu. Dyfundujący tlenek magnezu powoduje, że jego stężenie spada w ziarnach, które bezpośrednio
sąsiadowały z ziarnami prekursorów MgO. Porównanie
odpowiednich objętości komórek elementarnych faz w obu
seriach prowadzi do wniosku, że faza regularna w materiałach serii Mg-CSZ jest bogatsza w magnez niż ta sama faza
w serii MgO, zaś relacja pomiędzy składami chemicznymi faz
tetragonalnych jest odwrotna. Wynika to ze wspomnianych
różnic w sile napędowej procesu dyfuzji tlenku magnezu.
Wartości parametrów sieciowych fazy tetragonalnej pozwoliły na określenie stosunku parametru c do parametru
a fazy tetragonalnej (tetragonalność), co przedstawia Rys. 4.
Widoczny wzrost tetragonalności wraz z wydłużeniem czasu
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a)

b)

c)

d)

Rys. 5 Typowe mikrostruktury tworzyw Mg-PSZ w zależności od czasu spiekania: a) seria MgO, 2 h, b) seria MgO, 5 h. c) seria Mg-CSZ,
2 h, d) seria Mg-CSZ, 5 h.
Fig. 5 Typical microstructures of Mg-PSZ materials with relation to time of sintering: a) series MgO, 2 h, b) series MgO, 5 h. c) series MgCSZ, 2 h, d) series Mg-CSZ, 5 h.

spiekania pozostaje w dobrej korelacji ze zmianami objętości
komórki elementarnej fazy tetragonalnej w przypadku obu
serii materiałów. Spadek zawartości tlenku magnezu w roztworze stałym musi prowadzić do wzrostu jego tetragonalności, faza staje się coraz mniej stabilna termodynamicznie
i może uleć przemianie do fazy jednoskośnej przy odpowiednio dużym przechłodzeniu w zależności od wielkości ziarna
i rozkładu naprężeń ściskających w jego otoczeniu.
Rys. 5 przedstawia przykładowe mikrostruktury spieków
obu serii. Analiza obrazów SEM wykazała, że w przypadku tworzyw serii MgO w każdym przypadku mikrostruktura
spieku składa się z dwóch rodzajów ziaren. Pierwsza grupa
ziaren to duże twory o wielkości na poziomie 10 µm i o regularnych kształtach. Pomiędzy nimi znajdują się mniejsze
ziarna, mieszczące się w przedziale od 1 µm do 3 µm,
o równie izometrycznych kształtach. Te mniejsze cząstki
występują z reguły w skupiskach, co najmniej kilkunastu

ziaren, tworzących wydłużone twory („łańcuchy”) wzdłuż
granic ziaren większych (Rys. 5a). Na podstawie punktowych analiz składu chemicznego, wykonanych metodą EDS
można stwierdzić, że większe ziarna zawierają większe ilości tlenku magnezu, a mniejsze są praktycznie pozbawione
stabilizatora z czego wynika, że większe twory to faza regularna i/lub tetragonalna, zaś mniejsze to faza jednoskośna.
Połączenie miejsca występowania tych ziaren, ich składu
chemicznego, a także rozmiarów jednoznacznie wskazuje,
że są to pierwotne ziarna fazy jednoskośnej, do których „nie
dotarł” tlenek magnezu w trakcie procesu spiekania. Spadek
ilości mniejszych ziaren fazy jednoskośnej związany jest ze
zmianą ich składu chemicznego skutkiem dyfuzji tlenku magnezu. Wzrost jego zawartości w ziarnie powoduje zmianę
struktury na tetragonalną i ewentualnie regularną, a granica
pomiędzy dużym i małym ziarnem przesuwa się zgodnie
ze strumieniem dyfuzji, co jest równoznaczne z pochłania-
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a)

b)

Rys. 6. Zmiany wytrzymałości na zginanie (a) i współczynnika krytycznej intensywności naprężeń (b) w relacji do czasu spiekania badanych
materiałów.
Fig. 6. Bending strength (a) and critical stress intensity factor in relation to time of sintering.

niem przez ziarno większe sąsiadujących z nim ziaren mniejszych. Przyczyną ruchu granic nie jest tylko ich krzywizna,
lecz również dyfuzja tlenku stabilizatora analogicznie jak
w przypadku procesów typu DIGM (ang. diffusion induced
grain boundary migration) [15]. Widocznym skutkiem tego
zjawiska jest „fragmentacja łańcuchów” mniejszych ziaren;
z tworów wydłużonych stają się one pojedynczymi skupiskami kilku ziaren otoczonych dużymi ziarnami fazy tetragonalnej i/lub regularnej.
Wraz z wydłużeniem czasu spiekania obserwuje się
rozrost ziaren obu populacji, a dodatkowo duże ziarna
o większej zawartości stabilizatora stają się niejednorodne.
Pojawiają się w nich bardzo małe obszary o zróżnicowanym kontraście topograficznym, którym towarzyszą równie
niewielkich rozmiarów pory (Rys. 5b). W materiałach spiekanych w czasach poniżej trzech godzin obszary te są jeszcze trudno rozpoznawalne, w materiale spiekanym przez
5 h możliwe jest określenie ich wielkości wynoszącej ok.
100-150 nm. Wydłużone, a wręcz soczewkowate, kształty
tych nano-obszarów sugerują, że są to wydzielenia fazy tetragonalnej powstałej skutkiem procesu podziału składnika
stabilizującego [16]. Zazwyczaj efekt ten w materiałach typu
PSZ jest wynikiem starzenia w niższych temperaturach tak
więc trudno jest określić „miejsce” w procedurze spiekania,
w którym doszło do powstania wytrąceń fazy tetragonalnej. Proces ten mógł zajść już w temperaturze spiekania
jak i w trakcie chłodzenia; czas od temperatury spiekania
do 1200 °C dochodzi nawet do 60 minut. Opisane zjawisko
pozostaje w dobrej korelacji ze zmianami składu fazowego;
pojawienie się wytrąceń jest skorelowane ze wzrostem ilości
fazy tetragonalnej (por. Rys. 2b).
Do podobnych wniosków prowadzi analiza mikrostruktury
materiałów serii Mg-CSZ, a różnice pomiędzy materiałami
obu serii spiekanymi w takich samych warunkach mają, co
najwyżej, charakter ilościowy. Podstawową różnicą jest bardziej energiczny rozrost ziaren, zarówno większych o strukturze regularnej jak i mniejszych jednoskośnych, w spiekach
serii Mg-CSZ, czego przyczyny są związane z niejednorodnością chemiczną układu. Obszary w spiekach powstałe
wokół pierwotnych ziaren nasyconego magnezem roztworu
stałego, występujących tylko w serii Mg-CSZ, są średnio
uboższe w tlenek magnezu w porównaniu z analogicznymi
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obszarami powstałymi wokół ziaren MgO. W tych pierwszych obszarach dyfuzja tlenku magnezu do mniejszych,
jednoskośnych (w temperaturze pokojowej) ziaren jest mniej
intensywna i mniej tych ziaren jest pochłanianych przez duże
ziarna o symetrii regularnej. Pozostałe, małe ziarna mają
możliwość rozrostu kosztem jeszcze mniejszych sąsiadów,
co w konsekwencji prowadzi do powstania ziaren większych,
do 3 μm, niż ma to miejsce w serii MgO.
Widoczne jest również to, że soczewkowate wydzielenia
fazy tetragonalnej w dużych ziarnach pojawiają się po krótszych czasach spiekania niż ma to miejsce w przypadku serii
MgO; już po dwóch godzinach widoczne są wyraźne obszary wydzieleń o rozmiarach nie przekraczających 150 nm
(Rys. 5c). Wytrącenia te rosną nieco wraz z przedłużaniem
czasu spiekania do rozmiarów ok. 200 nm. Przyczyną szybszego powstawania wydzieleń fazy tetragonalnej jest, średnio, mniejsza zawartość tlenku magnezu w fazie regularnej.
Układ taki jest bliższy stanowi równowagi pomiędzy fazą
regularną a tetragonalną, wynikającej z diagramu fazowego, i do wydzielenia się obszarów z przesyconego roztworu
o symetrii regularnej potrzebny jest mniejszy bodziec np.
fluktuacja składu chemicznego.
Na wykresie zamieszczonym na Rys. 6a widoczne jest,
że wydłużenie czasu spiekania prowadzi do wzrostu wytrzymałości – początkowo do stosunkowo dużego, a po
przekroczeniu 3 h do zdecydowanie mniejszego. Jak wynika z wykresu zamieszczonego na Rys. 6b zmiany wytrzymałości pozostają w korelacji ze zmianami odporności
na kruche pękanie. Generalnie, w obu seriach materiałów
wartość KIc spada wraz z wydłużeniem czasu spiekania.
Jedynie w przypadku serii CSZ wydłużenie czasu spiekania do 2 h prowadzi do wzrostu odporności na pękanie, co
może być związane z postępującym procesem spiekania
i wzrostu gęstości tworzywa (por. Rys. 1). Z liniowego modelu wytrzymałości wynika, że dla stałej długości szczeliny
krytycznej, zjawiska prowadzące do wzrostu wytrzymałości materiału powinny prowadzić również do wzrostu jego
odporności na kruche pękanie [17]. Tym niemniej, związek
pomiędzy σ a KIc w materiałach typu PSZ jest bardziej złożony. Po przemianie do fazy jednoskośnej znaczącej liczby
wytrąceń fazy tetragonalnej, obserwuje się lokalnie występujące odkształcenia pseudo-plastyczne, które charakteryzuje
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a)

b)

Rys. 7. Obraz SEM odcisku piramidy Vickersa na powierzchni materiału serii Mg-CSZ spiekanego przez 5 h: a) widok ogólny, b) szczegóły
mikrostruktury w obszarze naroża odcisku z ziarnami fazy jednoskośnej zaznaczonymi strzałkami.
Fig. 7. SEM image of the Vickers’ pyramid print on the Mg-CSZ material sintered for 5 h.

Rys. 8. Bieg pęknięcia wywołanego nakłuciem piramidą Vickersa w spieku serii Mg-CSZ spiekanym przez 5 h.
Fig. 8. Crack propagation induced by Vicker’s pyramid indentation in the Mg-CSZ material sintered for 5h.

nieliniowa zależność odkształcenie-naprężenie. Przyjmuje
się, że w materiałach cechujących się stosunkowo niskimi
wartościami KIc wytrzymałość kontrolowana jest przez długość szczeliny, natomiast dla tworzyw o wyższej odporności
poziom wytrzymałości ograniczony jest przez aktywowaną
naprężeniami przemianę fazową. W praktyce oznacza to, że
poziom naprężeń potrzebny do zainicjowania przemiany jest
niższy niż wytrzymałość mechaniczna materiału, przemiana
zachodzi aż do „wyczerpania się” zdolnej do przemiany fazy
tetragonalnej, po czym wytrzymałość znów kontrolowana
jest przez długość szczeliny [18].
Z charakteru obserwowanych zmian wynika, że właściwości mechaniczne wszystkich materiałów są kontrolowane
wielkością szczeliny. Spadek odporności na kruche pękanie
wraz z czasem spiekania w przypadku obu serii występuje pomimo wzrostu ilości fazy tetragonalnej (por. Rys. 2).
Oznacza to, że przemiana ziaren fazy tetragonalnej do jednoskośnej w okolicach początku pęknięcia odpowiedzialna
za wzmocnienie materiału albo nie ma w tym przypadku
miejsca albo też do jej zainicjowania potrzebne są naprężenia o wartości przekraczającej wytrzymałość materiału [19].
W przypadku badanych materiałów ten drugi mechanizm

jest zdecydowanie mniej prawdopodobny; mikrostruktury
materiałów obu serii cechują się dużą niejednorodnością
i rozprzestrzeniające się pęknięcie może propagować poprzez obszary zubożone w przemienialne ziarna fazy tetragonalnej lub poprzez obszary złożone w temperaturze
pokojowej jedynie z ziaren fazy jednoskośnej. Obszary takie
mają postać wydłużonych zespołów, dochodzących do kilkudziesięciu pojedynczych ziaren, widocznych na obrazach
SEM (por. Rys. 5a), a przemiana fazy tetragonalnej w jednoskośną tych ziaren, zachodząca w trakcie chłodzenia, powoduje powstanie względnie dużych pęknięć mogących być
naturalnymi miejscami rozprzestrzeniania się wad, których
wielkości przekraczają wielkość krytyczną (Rys. 5c).
Potwierdzeniem obserwowanych zmian wytrzymałości
i odporności na pękanie jest obserwacja biegu pęknięć zainicjowanych przez nakłucie powierzchni materiału piramidą
diamentową służąca do pomiarów twardości metodą Vickersa. Rys. 7a przedstawia okolice odcisku powstałego na
skutek nakłucia materiału serii Mg-CSZ spiekanego przez
5 h. Widoczne jest, że obok pęknięć wychodzących z naroży
tego odcisku, charakterystycznych dla krucho pękającego
materiału, istnieje cały szereg pęknięć o podobnej długości,
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rozchodzących się odśrodkowo we wszystkich kierunkach.
Spowodowane jest to zapewne niejednorodnością mikrostruktury, w której duże ziarna fazy regularnej z tetragonalnymi wytrąceniami sąsiadują z obszarami złożonymi z ziaren
fazy jednoskośnej. Samoistne, powstałe w trakcie chłodzenia pęknięcia osłabiają lokalnie materiał do tego stopnia, że
naprężenia związane z penetracją piramidy powodują dekohezję materiału nie tylko w okolicach naroży, gdzie są największe ale również w innych miejscach w pobliżu odcisku.
Powoduje to powstanie wielu mniejszych pęknięć w miejsce
czterech, co rozładowuje naprężenia i utrudnia powstanie
tylko jednego pęknięcia o wielkości przekraczającej wielkość
krytyczną. Na obrazie SEM zamieszczonym na Rys. 7b widoczne jest, że w pobliżu naroża nakłucia znajdują się trzy
obszary ziaren fazy jednoskośnej (wskazane strzałkami) i to
właśnie w tych obszarach pojawiają się pęknięcia. W sposób
oczywisty podnosi to wytrzymałość materiału.
Z drugiej strony rozwijająca się już szczelina pomimo
wysokiej zawartości fazy tetragonalnej w materiale, napotyka wiele obszarów złożonych z ziaren fazy jednoskośnej
z już istniejącymi pęknięciami i ma możliwość ominięcia dużych ziaren z wtrąceniami tetragonalnymi. Mikrofotografia
z Rys. 8 ukazuje bieg pęknięcia, od prawej do lewej strony,
w sąsiadujących ze sobą obszarach. Widoczne jest, że pęknięcie „omija” ziarna fazy regularnej/tetragonalnej, propagując pomiędzy ziarnami fazy jednoskośnej. W sytuacji, gdy
pęknięcie dochodzi do granicy takiego obszaru jej dalszy
rozwój może doprowadzić do pęknięcia granicy pomiędzy
dużymi ziarnami fazy regularnej z tetragonalnymi wytrąceniami (pierwsza strzałka od prawej) lub też do pęknięcia
samych ziaren (strzałka środkowa). Dalsza propagacja odbywa się ponownie poprzez obszar ziaren fazy jednoskośnej, któremu może towarzyszyć ewentualne odchylenie
biegu pęknięcia (ang. crack deflection). W tym kontekście,
w badanym układzie obserwowany wzrost wytrzymałości
można powiązać z ogólnymi zależnościami wynikającymi
z mechaniki kruchego pękania materiałów ceramicznych.
Zniszczenie materiału, decydujące o jego wytrzymałości,
spowodowane jest wzrostem wielkości wady powyżej wielkości krytycznej, który to wzrost inicjowany jest zawsze od
swobodnej powierzchni. Możliwość zajścia tego zjawiska
związana jest między innymi z ilością i wielkością wad
w materiale. Spadek ilości fazy jednoskośnej obserwowany
wraz z wydłużeniem czasu spiekania oznacza zahamowanie procesu przemiany ziaren fazy tetragonalnej w trakcie
chłodzenia i ogranicza ilość powstałych wówczas pęknięć.

w dłuższych okresach czasu widoczne jest pojawienie się
wytrąceń fazy tetragonalnej, który to proces intensywniej
zachodzi w materiałach serii Mg-CSZ. Zmiany mikrostrukturalne, głównie rozrost ziaren i związana z nim przemiana
fazy tetragonalnej w jednoskośną w trakcie chłodzenia, prowadzą do powstania makropęknięć przy czym wydłużenie
czasu spiekania skutkuje ich większymi rozmiarami. Spadek ilości fazy jednoskośnej i związany z tym spadek ilości
mikropęknięć i obszarów osłabionych wskutek przemiany
t→j podczas chłodzenia prowadzi do wzrostu wytrzymałości na zginanie. Tym niemniej pomimo wzrostu ilości fazy
tetragonalnej obserwuje się spadek wartości krytycznego
współczynnika intensywności naprężeń, co związane jest ze
wspomnianym pojawieniem się pęknięć o większych rozmiarach – szczelina ma możliwość przemieszczania się przez
materiał poprzez zawierające pęknięcia obszary o większym
udziale ziaren fazy jednoskośnej bez wywoływania mechanizmu wzmocnienia przez przemianę martenzytyczną.

4. Podsumowanie

[11]

Zmiana czasu spiekania od 2 h do 5 h powodowała zmiany zarówno składu fazowego, jak i mikrostruktury, a w konsekwencji również właściwości mechanicznych. Wydłużenie
czasu spiekania prowadziło do spadku zawartości fazy jednoskośnej i do towarzyszącego mu wzrostu udziałów faz
tetragonalnej i regularnej, co związane było z postępującą
homogenizacją chemiczną materiałów; kolejne ziarna wzbogacały się w tlenek stabilizatora. Jednocześnie dochodziło
do rozrostu ziaren, spowodowanego zarówno krzywizną
granic międzyziarnowych, jak i różnicami w składzie chemicznym sąsiadujących ziaren. W materiałach spiekanych
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