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Streszczenie
Dla materiałów izotropowych wyznaczenie modułu Younga, modułu sztywności i liczby Poissona metodą ultradźwiękową jest stosunkowo prostą procedurą. Wystarczy zmierzyć prędkości rozchodzenia się podłużnej i poprzecznej fali ultradźwiękowej i z właściwych wzorów
obliczyć odpowiednie stałe. Natomiast dla materiałów anizotropowych należy wykonać znaczną liczbę pomiarów prędkości fali podłużnej
i spolaryzowanej fali poprzecznej w ustalonych kierunkach próbki, którą należy odpowiednio zorientować względem osi symetrii. Pomiary
te są bardzo czasochłonne i skomplikowane.
W pracy, na przykładzie anizotropowego kompozytu Al2O3-hBN oraz anizotropowego porowatego polikrystalicznego graﬁtu o anizotropii
typu heksagonalnego, wyznaczono metodą ultradźwiękową wszystkie stałe materiałowe zgodnie ze skomplikowaną procedurą obowiązującą w przypadku materiałów anizotropowych. Na tych materiałach wyznaczono również w odpowiednich kierunkach stałe materiałowe
próbek metodą uproszczoną, traktując je jako materiały izotropowe.
Wyznaczone metodą uproszczoną wartości modułów Younga (E║, E┴) i modułów sztywności (G║ i G┴) różnią się nieznacznie (do 7%)
od wartości wyznaczonych zgodnie z metodyką obowiązującą dla materiałów anizotropowych, wykazujących symetrię heksagonalną.
Natomiast metodą uproszczoną nie można wyznaczyć prawdziwych wartości liczb Poissona. Wyznaczone metodą uproszczoną wartości
modułów Younga w przypadku próbki Al2O3 o największej zawartości hBN (30%) wynoszą: E║(3) = 95,0 GPa, E┴(1) = 177,1 GPa, a wyznaczone metodyką anizotropową: E║(33) = 93,5 GPa, E┴(11) = 181,3 GPa.
Słowa kluczowe: stałe materiałowe, anizotropia, ultradźwięki, kompozyty Al2O3-hBN, graﬁt polikrystaliczny

SIMPLIFICATIONS IN DETERMINATION OF MATERIAL CONSTANTS BY THE ULTRASOUND METHOD
FOR ANISOTROPIC MATERIALS OF HEXAGONAL SYMMETRY
The calculation of Young’s modulus, shear modulus and Poisson’s ratio for isotropic materials by the ultrasound method is a relatively
simple procedure. It is enough to measure the velocity of propagation of longitudinal and transverse ultrasonic waves, and to use the
appropriate formulas to calculate the constants. However, a lot of measurements of longitudinal and transverse waves, polarized in appropriate directions are needed for anisotropic materials. A sample should be properly oriented to the axis of symmetry. These measurements
are very time-consuming and complicated.
All material constants for anisotropic composite Al2O3 – hBN and anisotropic porous polycrystalline graphite, which have hexagonal
anisotropy, were calculated by ultrasound method in accordance with the complicated procedure appropriate for anisotropic materials.
The material constants were also determined in respective directions of the samples, using the simpliﬁed method by treating them as the
isotropic materials.
Values of Young’s (E║, E┴) and shear modules (G║ and G┴), when determined using the simpliﬁed method, diﬀer slightly (no more than
7%) from the values determined from the equations adequate for the anisotropic materials belonging to the hexagonal system. However,
the simpliﬁed method cannot be used to determine Poisson’s ratio values. In the case of Al2O3 composite with the highest content of hBN
(30%) Young’s modules of 95.0 GPa (E║(3)) and 177.1 GPa (E┴(1)) were calculated by the simpliﬁed method, and of 93.5 GPa (E║(33)) and
181.3 GPa (E┴(11)) by the anisotropic methodology.
Keywords: Material constants, Anisotropy, Ultrasounds, Al2O3-hBN composites, Polycrystalline graphite

1. Wprowadzenie
Pełna charakterystyka właściwości sprężystych materiału
anizotropowego wymaga wyznaczenia kilku lub kilkunastu
stałych materiałowych, stałych sprężystości lub stałych podatności sprężystej. Dla materiałów anizotropowych należących do układu heksagonalnego, wykazujących właściwości
materiału monotropowego lub poprzecznie izotropowego,
w których wyróżniona jest jedna oś symetrii oznaczana
jako Z lub 3, należy wyznaczyć 5 niezależnych stałych

sprężystości C11, C12, C13, C33, C44 lub 7 stałych materiałowych E║(33), E┴(11), G║(31), G┴(12), μ31, μ23, μ12, z których dwie
stałe są zależne. Wszystkie stałe materiałowe kompozytów
można wyznaczyć metodami ultradźwiękowymi na jednej
odpowiednio przygotowanej próbce, przepuszczając podłużne i poprzeczne fale ultradźwiękowe w odpowiednich
kierunkach oraz stosując wymaganą polaryzację fal poprzecznych.
Przygotowanie próbek do badań oraz wykonanie odpowiednich pomiarów jest czasochłonne, dlatego biorąc
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pod uwagę wyniki uzyskane z wcześniejszych badań [1,
2], porównano w pracy otrzymane wartości stałych wyznaczone w oparciu o metodykę anizotropową z wartościami wyznaczonymi w oparciu o metodykę izotropową
w celu określenia możliwych uproszczeń i zakresu ich
stosowania.

2. Materiały
Badania przeprowadzono na próbkach anizotropowych
z polikrystalicznego graﬁtu i z tworzywa kompozytowego
złożonego z tlenku glinu i dodatku heksagonalnego azotku
boru.
Próbki graﬁtowe wycięto z bloków o wymiarach
325 mm × 155 mm × 110 mm, otrzymanych metodą prasowania blokowego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Sądeckich Zakładach Elektrod Węglowych
w Nowym Sączu. Sposób otrzymania próbek (prasowanie blokowe) ma znaczny wpływ na powstanie anizotropii właściwości mechanicznych poprzez ukierunkowanie
charakterystycznych porów (szczelin w kształcie dysków)
dłuższą osią prostopadle do kierunku prasowania. Bloki graﬁtowe zostały wykorzystane do badania własności
tworzyw graﬁtowych przedstawionych w pracy [3]. Średni
wymiar boków sześcianów graﬁtowych wyciętych z bloków
wynosił ok. 70 mm.
Drugim badanym materiałem były sześcienne próbki
o wymiarze boku ok. 7 mm z tworzywa kompozytowego złożonego z tlenku glinu z dodatkiem heksagonalnego azotku
boru. Proszki do otrzymania próbek zestawiono w proporcjach wagowych tak, aby mieszaniny zawierały 0%, 0,5%,
1%, 2%, 5%, 10%, 20% i 30% obj. azotku boru. Azotek boru
dodawany był w celu uzyskania materiału o obniżonym
współczynniku tarcia, przeznaczonego do wykorzystania
na ostrza narzędzi skrawających.
Warunki otrzymywania spieków kompozytowych
Al2O3-hBN oraz analizę zmian składu fazowego, struktury
i mikrostruktury przedstawiono w pracy [4].

3. Metodyka
W pracy używane są następujace określenia:
– metodyka izotropowa, co oznacza badanie materiału
w sposób odpowiedni dla materiałów izotropowych;
– metodyka anizotropowa, co oznacza badanie materiału w sposób odpowiedni dla materiałów anizotropowych,
w tym przypadku materiałów o anizotropii heksagonalnej
(poprzecznie izotropowych).
Dla materiałów izotropowych należących do ośrodka
trójwymiarowego stałe materiałowe wyznacza się z następujących wzorów:
E = VL2 · ρ (1 + μ)(1 – 2μ) / (1 – μ)

(1)

G = V T2 · ρ

(2)

μ = (VL2 – 2VT2) / 2(VL2 – VT2)

(3)

gdzie: E – moduł Younga [GPa], G – moduł sztywności
[GPa], μ – współczynnik Poissona, VL – prędkość fal po-
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Rys. 1. Prędkości i kierunki pomiarowe dla próbek anizotropowych
należących do układu heksagonalnego; oś 3 (Z) – oś symetrii.
Fig. 1. Velocities and measurement directions for anisotropic
samples belonging to the hexagonal system; 3 (Z) axis – axis of
symmetry.

dłużnych [m/s], VT – prędkość fal poprzecznych [m/s],
ρ – gęstość pozorna próbek [kg/m3].
Dla materiałów anizotropowych należących do ośrodka
trójwymiarowego stałe materiałowe wyznacza się z następujących wzorów:
E33 = E║ = S33-1 = [C33 (C11 + C12) – 2C132] /
/(C11 + C12)

(4)

E11 = E┴ = S11-1 = [(C11 – C12) (C11C33 + C12C33 – 2C132)] /
/ (C11C33 – 2C132)
(5)
G31 = G║ = S44-1 = C44

(6)

G12 = G┴ = S66-1 = ½ (S11 – S12)-1 =
= C66 = ½ (C11 – C12)

(7)

μ31 = μ32 = – S13 / S33 = C13 / (C11 + C12)

(8)

μ13 = μ23 = – S13 / S11 = [C13 (C11 – C12)] /
/ (C11C33 – C132)

(9)

μ12 = μ21 = – S12 / S11 =
= (C12C33 – C132) / (C11C33 – C132)

(10)

gdzie Cij – stałe sprężystości i Sij – współczynniki podatności sprężystej.
Aby wyznaczyć wszystkie stałe materiałowe materiału
anizotropowego o symetrii heksagonalnej należy określić
5 niezależnych stałych sprężystości C11, C12, C13, C33 i C44.
Stałe te wyznaczyć można z pomiarów prędkości podłużnych i odpowiednio spolaryzowanych porzecznych fal ultradźwiękowych w ściśle określonych kierunkach na specjalnie
przygotowanej próbce (Rys.1).
Dla materiału anizotropowego należącego do układu
heksagonalnego i fal rozchodzących się wzdłuż osi układu

U

…

i pod kątem Φ = 45° do osi symetrii 3 (Z) stałe sprężystości
wyznacza się z następujących zależności:
C11 = ρV21/1

(11)

C33 = ρV23/3

(12)

C44 = ρV21/3

(13)

C66 = ρV21/2

(14)

C12 = C11 – 2C66 = ρ [V21/1 + 2 V21/3 – 4 V213/2]

(15)

C13 = [(C11 + C44 – 2ρV213/13)
(C44 + C33 – 2ρV213/13)]1/2 – C44

(16)

Równoważne są prędkości: V1/1 = V2/2; V1/2 = V2/1;
V1/3 = V3/1 = V2/3 = V3/2; V23/23 = V13/13; V13/2 = V23/1, które pozwalają już w trakcie pomiarów na weryﬁkację otrzymanych
wartości.

4. Wyniki badań i dyskusja
W celu ustalenia czy są możliwe uproszczenia w wyznaczaniu stałych materiałowych anizotropowych materiałów
należących do układu heksagonalnego należało wyznaczyć wszystkie stałe sprężystości i stałe materiałowe badanych próbek. Następnie uzyskane wartości porównać
z wartościami stałych materiałowych otrzymanych w wyniku
zastosowania prostszej procedury i wzorów obowiązujących dla materiałów izotropowych. Wszystkie prędkości
potrzebne do metodyki izotropowej można uzyskać jako
jeden z etapów przygotowania próbek do badań metodyką
anizotropową.
Próbki graﬁtowe oraz wypraski Al2O3-hBN przygotowano
zgodnie z wyżej przedstawioną procedurą poprzez wycięcie
sześcianów oraz zeszlifowanie naprzeciwległych krawędzi
próbek pod kątem 45°. Dla wszystkich badanych próbek
kierunek prasowania był równoległy do osi symetrii 3 (Z)
(Rys. 1).
Na przygotowanych próbkach wykonano aparatem
UZP-1 (INCO-VERITAS) 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

Rys. 2. Zależność stałych sprężystości grafitu od porowatości.
Fig. 2. Elastic constants of graphite as a function of porosity.

jako ośrodka sprzęgającego w przypadku Al2O3-hBN, oraz
ze względu na duże tłumienie fal (wymiary próbek ponad
60 mm) – przetworników o częstotliwości f = 1 MHz w przypadku graﬁtu. Dla fal poprzecznych używano przetworników
o częstotliwości f = 4 MHz oraz balsamu kanadyjskiego jako
ośrodka sprzęgającego.
Dla obu badanych materiałów wykonano w odpowiednich kierunkach (Rys.1) pomiary prędkości rozchodzenia
się fal ultradźwiękowych. Otrzymane wartości weryﬁkowano na podstawie równoważnych prędkości przedstawionych w rozdziale metodyka – przykładowo V1/1 = V2/2, mierzonych w kierunkach prostopadłych do osi symetrii.
Różnice w wartościach równoważnych sobie prędkości nie
przekroczyły 1,3% dla próbek Al2O3-hBN i 1,9% dla graﬁtów.
Do wyliczenia stałych sprężystości wykorzystano wartości
średnie z pomiarów wszystkich odpowiednich prędkości
oraz wzory (11)-(16). Zmiany stałych sprężystości Cij w zależności od porowatości dla graﬁtu przedstawiono na Rys. 2
i od udziału objętościowego hBN dla kompozytu Al2O3-hBN
na Rys. 3.
W Tabeli 1 przedstawiono wartości stałych sprężystości
badanych tworzyw. Ze względu na dużą ilość wyników ograniczono się w niej do prezentacji wartości stałych sprężystości dla graﬁtu o największej porowatości i Al2O3 o największej
zawartości hBN, czyli próbek, które charakteryzowały się
największą anizotropią właściwości sprężystych.
We wcześniejszych publikacjach [1, 2] wykazano,
że wzrost udziału objętościowego hBN w kompozytach
Al2O3-hBN powoduje wzrost zróżnicowania poszczególnych
stałych materiałowych do 50% dla Al2O3 zawierającego 30%
obj. hBN. Podobnie jest w przypadku próbek graﬁtowych,
dla których wzrost porowatości do 21,2% powoduje wzrost
anizotropii, wyrażający się zróżnicowaniem stałych materiałowych do 26%.
Na podstawie wyznaczonych stałych sprężystości dla
wszystkich badanych próbek oraz wzorów (4)-(10), obowiązujących dla materiałów anizotropowych typu heksagonalnego, wyliczono stałe materiałowe E, G i μ dla wszystkich
próbek.
Na tych materiałach wyznaczono również w odpowiednich kierunkach stałe materiałowe próbek metodą uproszczoną, traktując je jako materiały izotropowe. Obliczenia stałych materiałowych wykonano w oparciu o wzory (1) – (3),
obowiązujące dla materiałów izotropowych.

Rys. 3. Stałe sprężystości w funkcji udziału objętościowego hBN
w osnowie Al2O3 [1].
Fig. 3. Elastic constants as a function of volume content of hexagonal boron nitride in alumina matrix [1].
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Tabela 1. Stałe sprężystości dla wybranych próbek z anizotropowego grafitu i tworzywa kompozytowego Al2O3-hBN liczone ze wzorów
obowiązujących dla materiałów anizotropowych.
Table 1. Elastic constants for selected samples of anisotropic graphite and Al2O3-hBN composites calculated from equations applicable
to anisotropic materials.
Stała

graﬁt o porowatości 21,2%

Al2O3 – 30% obj. hBN

C11 [GPa]

9,4 ± 0,1

194,6 ± 0,8

C33 [GPa]

6,9 ± 0,0

96,8 ± 4,8

C44 [GPa]

3,1 ± 0,0

52,9 ± 0,3

C12 [GPa]

2,0 ± 0,1

45,9 ± 2,5

C13 [GPa]

1,6 ± 0,3

20,1 ± 0,2

Tabela 2. Wartości stałych materiałowych uzyskanych dla grafitu w oparciu o różne metodyki.
Table 2. Values of material constants calculated from diﬀerent methodologies.
Stała materiałowa
(izotropowa / anizotropowa)

Wartość wyznaczona w oparciu o wzory
dla materiałów izotropowych

Wartość wyznaczona w oparciu o wzory
dla materiałów anizotropowych

graﬁt o porowatości 21,2%
E║ / E║(33) [GPa]

6,81 ± 0,07

6,48 ± 0,13

E┴ / E┴(11) [GPa]

8,66 ± 0,16

8,70 ± 0,03

G║ / G║(31) [GPa]

3,15 ± 0,03

3,15 ± 0,03

G┴ / G┴(12) [GPa]

3,68 ± 0,02

3,67 ± 0,08

μ║ / μ (31)

0,082 ± 0,011

0,138 ± 0,024

μ┴ / μ (13)

0,177 ± 0,008

0,185 ± 0,037

– / μ (12)

0,187 ± 0,021
kompozyt Al2O3 + 30% hBN

E║ / E║(33) [GPa]

95,0 ± 2,6

93,5 ± 4,3

E┴ / E┴(11) [GPa]

177,1 ± 3,5

181,3 ± 2,1

G║ / G║(31) [GPa]

52,9 ± 0,3

52,9 ± 0,3

G┴ / G┴(12) [GPa]

74,4 ± 1,6

74,4 ± 1,6

μ║ / μ (31)

– 0,102 ± 0,061

0,084 ± 0,001

μ┴ / μ (13)

0,191 ± 0,013

0,162 ± 0,006

– / μ (12)

W Tabeli 2 zestawiono wartości modułów Younga i modułów sztywności wyznaczonych ze wzorów obowiązujących
dla materiałów anizotropowych: E║33, E┴11, G┴12, G║31, oraz
μ31, μ23, μ12 z wartościami tychże stałych, wyznaczonych
w sposób uproszczony: E║3, E┴1, G┴1 G║3, μ║3, μ┴1. Podobnie
jak w przypadku stałych sprężystości przedstawiono jedynie
wartości dla próbek o największej anizotropii.
Dla wszystkich badanych próbek różnice w wartościach
modułów Younga (E║, E┴) oraz modułu sztywności G┴ wyznaczonych w oparciu o metodykę izotropową nie przekraczają 7%. Natomiast moduły sztywności G║ ze względu na
tożsame wzory są identyczne.
Liczb Poissona ze względu na znaczne rozbieżności nie
można wyznaczać w sposób uproszczony.

5. Podsumowanie
Tworzywa kompozytowe Al2O3 z dodatkiem hBN oraz porowate polikrystaliczne graﬁty, otrzymywane przez prasowanie blokowe, wykazują anizotropię typu heksagonalnego
i cechy materiału poprzecznie izotropowego. Dla materiałów
tych cechą charakterystyczną jest częściowe uporządkowanie dłuższym wymiarem prostopadle do kierunku prasowania płytkowych cząstek hBN w Al2O3, oraz wydłużonych
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0,219 ± 0,013

porów w graﬁcie. Powoduje to występowanie wyższych
wartości prędkości fal ultradźwiękowych w kierunku prostopadłym do kierunku prasowania.
Na podstawie pomiarów prędkości fal ultradźwiękowych
w oparciu o czasochłonną i skomplikowaną metodykę anizotropową wyznaczono wszystkie stałe sprężystości i stałe
materiałowe anizotropowych tworzyw ceramicznych Al2O3
z dodatkiem hBN i polikrystalicznych, porowatych graﬁtów.
Wyznaczono również stałe materiałowe badanych materiałów w oparciu o uproszczoną metodykę izotropową, tj. wymagającą mniejszej liczby pomiarów i mniej skomplikowanego przygotowania próbek, traktując badane anizotropowe
materiały jako izotropowe.
Dla badanych materiałów anizotropowych należących do
układu heksagonalnego o anizotropii dochodzącej do 50%
dla kompozytów Al2O3-hBN i 26% dla graﬁtów stwierdzono,
że wyznaczone metodą uproszczoną wartości modułów
Younga (E║, E┴) i modułów sztywności (G║ i G┴) różnią się
nieznacznie od wartości wyznaczonych zgodnie z czasochłonną metodyką, obowiązującą dla materiałów anizotropowych. Metodyką uproszczoną uzyskano nieco wyższe
wartości E║ dla graﬁtu (do 5%) i Al2O3-hBN (do 2%) i niższe
dla E┴ w Al2O3-hBN (do 3%). Natomiast różnice w wartościach modułów sztywności dla graﬁtu i Al2O3-hBN oraz dla

U

…

E┴ w graﬁcie z obu metodyk mieszczą się w granicach błędów pomiarowych (ok. 1%).
Stwierdzono brak możliwości zastosowania uproszczonej metodyki w celu wyznaczania liczb Poissona materiałów
anizotropowych.

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