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Streszczenie
W pracy zbadano wpływ płatków grafenowych na właściwości mechaniczne kompozytu o zawartości wagowej 20% Al2O3 –80% ZrO2
(stab. 3%mol Y2O3). Do wykonania próbek użyto handlowego proszku ceramicznego firmy Tosoh oraz tlenku grafenu (GO) otrzymanego
w ITME. Kompozyty otrzymano na bazie wodnych (GO) mieszanin obu składników, które po wysuszeniu spiekano metodą SPS. Wykonano kompozyty o zawartości wagowej od 0% do 1% GO. Spektroskopia Ramana wykazała obecność grafenu w próbkach po spiekaniu.
Stwierdzono, że w funkcji zawartości GO odporność na pękanie ma maksimum dla zawartości 0,02% GO (wzrost o 7% w porównaniu do
matrycy), wytrzymałość maleje, moduł Younga oraz twardość Vickersa utrzymują się stałe do zawartości 0,2% GO, a następnie maleją.
Słowa kluczowe: ceramika Al2O3 -ZrO2, grafen płatkowy, odporność na pękanie, wytrzymałość na zginanie

MECHANICAL PROPERTIES OF Al2O3-ZrO2-GRAPHENE COMPOSITES
The effect of graphene flakes on mechanical properties of a composite containing 20 wt.% Al2O3 and 80 wt.% ZrO2 (stabilised with
3 mol.% Y2O3) was studied. A commercial ceramic powder produced by Tosoh (Japan), and graphene oxide (GO) made at the Institute
of Electronic Materials Technology (Poland) were used to obtain samples. The composites were obtained basing on aqueous mixtures
of both components. After drying, they were sintered by the SPS method. The composites contained from 0% to 1% of GO by weight.
Raman spectroscopy revealed the presence of graphene in sintered samples. It has been stated the influence of GO content on mechanical properties of the composites, i.e. fracture toughness had a maximum for 0.02% GO (increased by 7% in comparison to the
GO-free matrix), and afterwards strength decreased in the whole GO content range, Young’s modulus and Vickers hardness remained
constant up to 0.2% GO, and then decreased.
Keywords: Al2O3 -ZrO2 ceramics, Graphene flakes, Toughness, Bending strength

1. Wstęp
Kompozyt ceramiczny 20% wag. Al2O3 – 80% wag. ZrO2
stabilizowanego trzema procentami molowymi Y2O3 charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na zginanie
σc, dochodzącą do 1,8 GPa [1]. Równocześnie jednak odporność na pękanie KIc pozostaje niewielka, na poziomie
ok. 7 MPa∙m1/2 [2]. Kruchość ceramiki jest głównym ograniczeniem w jej zastosowaniu jako materiału konstrukcyjnego.
W celu zwiększenia odporności na pękanie wprowadza się
do ceramiki dodatki, np. w postaci cząstek metalu [3], włókien [4], nanorurek węglowych [5] oraz w ostatnich latach
płatków grafenowych [2].
W pracy [2] pokazano zestawienie właściwości różnych
matryc ceramicznych wzmacnianych przez wprowadzenie
do nich płatków grafenowych. Wynika z tego zestawienia,
że możliwe jest zwiekszenie KIc dochodzące do 80% oraz
zwiększenie σc dochodzące do 30%. Podwyższenie odporności na pękanie prezentowanego w pracy [2] kompozytu
złożonego z 20% wag. Al2O3 i 80% wag. ZrO2 spiekanego
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pod ciśnieniem jednoosiowym w atmosferze argonu osiągnęło 42% dla zawartości tlenku grafenu (GO) wynoszącej
0,02% wag. Pozostałe parametry mechaniczne, jak wytrzymałość σc, moduł Younga E oraz twardość Vickersa H,
wykazywały tendencję spadkową w funkcji zawartości GO.
Celem tej pracy jest zbadanie kompozytów Al2O3 -ZrO2-GO
dla odmiany otrzymanych metodą spiekania aktywowanego
polem elektrycznym (ang. spark plasma sintering; SPS).

2. Część eksperymentalna
2.1. Przygotowanie próbek
Przygotowano mieszaniny proszku Al2O3 -ZrO2 o zawartości 20% wag. Al2O3 i 80% wag. ZrO2 stabilizowanego Y2O3
w ilości 3% mol. – pochodzącego z proszku o czystości
99,9%, rozmiarach krystalitów 29 nm i granul 60 µm, dostarczonego przez firmę Tosoh – domieszkowane tlenkiem grafenu (GO), który dostarczył Zakład Technologii Chemicznych
ITME. GO był w formie zawiesiny wodnej o stężeniu 3,9 g/l.
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Zawiesina GO była sonikowana przed wprowadzeniem do
mieszaniny proszków Al2O3 i ZrO2. Zdjęcia płatków GO po
sonikacji pokazano w [2].
Mieszanie prowadzono w młynku planetarnym Fritsch
przez 15 min przy prędkości obrotowej wynoszącej 250 rpm.
Stosowano pojemnik wykonany z dwutlenku cyrkonu stabilizowanego 3% mol. Y2O3 oraz kulki o średnicy 5 mm z tego
samego materiału. Wytworzoną masę suszono w temperaturze 60 °C przez 12 h. Przygotowano mieszaniny o zawartości wagowej GO: 0,01%, 0,02%, 0,05%, 0,1%, 0,2%,
0,5%, i 1%, a także mieszaninę Al2O3 -ZrO2 bez GO. Przed
spiekaniem przygotowane masy były suszone w suszarce
próżniowej przez 12 h przy ciśnieniu ok. 1 mbar w temperaturze 60 °C.
Materiał spiekano w urządzeniu SPS pod ciśnieniem
30 MPa w próżni 10 –5 mbar w temperaturze 1350 °C przez
30 min przy szybkości narastania temperatury wynoszącej
100 °C/min. Otrzymano krążki o średnicy ok. 25 mm i grubości ok. 4 mm.
Pomiary gęstości wykonane metodą Archimedesa wykazały, że otrzymano próbki o gęstościach ok. 99% gęstości teoretycznej. Do obliczania gęstości teoretycznej
kompozytów z GO przyjęto zgodnie z [6] wartość gęstości
d = 5,5 g/cm3 i 1,0 g/cm3 odpowiednio dla matrycy i GO.
Kształtki spieczonych kompozytów cięto na belki o wymiarach ok. 0,95 mm × 1 mm × 12 mm do badań wytrzymałości na zginanie trójpunktowe σc oraz na belki o wymiarach
0,95 mm × 2 mm × 23 mm do badań modułu Younga E,
twardości H i odporności na kruche pękanie KIc.

2.2. Badania właściwości mechanicznych
Przeprowadzono badania następujących właściwości
mechanicznych kompozytów:
– modułu Younga E metodą zginania trójpunktowego
belek o wymiarach 0,95 mm × 2 mm × 23 mm przy odległości podpór L= 20 mm poprzez rejestrację wielkości ugięcia
próbki y (za pomocą czujnika indukcyjnego umieszczonego
w strzałce ugięcia belki) w funkcji przyłożonego obciążenia
P; obciążenie przykładano ze stałą prędkością 0,5 mm/
min do Pk < Pc (gdzie Pc – obciążenie niszczące); wartość
E obliczano na podstawie wzoru:
E =

1  ν w 
L2  L

2

bw C  4 w
2 L 

(1)

gdzie b (szerokość próbki) = 2 mm, w (grubość próbki) = 0,95
mm, C = dy/dP (stosunek przyrostu ugięcia do przyrostu
obciążenia), ν (stała Poissona) = 0,3;
– twardości H badanej za pomocą twardościomierza
z wgłębnikiem Vickersa na wypolerowanych powierzchniach próbek; wykonano po 5 odcisków przy obciążeniu
P = 98,1 N; wartości H obliczano na podstawie wzoru:
H = 1,8544P/(2a)2

(2)

gdzie a oznacza połowę długości przekątnej odcisku Vickersa, a P obciążenie;
– wytrzymałości na zginanie trójpunktowe σc; pomiary
wytrzymałości σc prowadzono na próbkach o wymiarach
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0,95 mm × 1,0 mm × 12 mm przy odległości podpór dolnych
L = 8 mm i szybkości przesuwu głowicy 1 mm/min; wytrzymałość obliczano na podstawie wzoru:
σC =

1,5PC L
bw 2

(3)

gdzie Pc – obciążenie niszczące, b = 0,95 mm, w = 1 mm;
– odporności na pękanie K Ic obliczanej na podstawie
pomiaru długości pęknięć biegnących z naroży odcisków
Vickersa (na podstawie których wyznaczano twardość) z następującego wzoru [7]:
0,4

0,129H√a   Eφ 
KIc = 


φ

H 

–1,5

 c
 
a 

(4)

gdzie φ = 3, a c oznacza długość pęknięć wychodzących
z naroży odcisku; pozostałe oznaczenia zdefiniowano wcześniej. Wynik uśredniano dla 5 odcisków.
Badania wytrzymałości oraz modułu Younga prowadzono
za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick 1446 w temperaturze pokojowej na 5 próbkach dla każdej zawartości
GO, a badania twardości i odporności na pękanie za pomocą twardościomierza Zwick 3202.

2.3. Badania mikroskopowe mikrostruktury
materiału oraz przełamów
Mikrostrukturę próbek analizowano na wypolerowanych
i wytrawionych powierzchniach próbek. Próbki matrycy trawiono termicznie w 1300 °C w powietrzu przez 1 h, a kompozyty z grafenem w próżni w 1250 °C przez 30 min. Zdjęcia
mikrostruktur oraz przełamów belek z karbem po badaniu
KIc (obszar w pobliżu czoła nacięcia) wykonano za pomocą
elektronowego mikroskopu skaningowego AURIGA CrossBeam Workstation (Carl Zeiss). Rozmiary ziaren szacowano
metodą średnic Fereta za pomocą programu do analizy
obrazu firmy Clemex Techn. Inc. Wyniki prezentowano w postaci średniej i odchylenia standardowego przy założeniu,
że rozmiary ziaren podlegają rozkładowi normalnemu.

3. Wyniki badań i dyskusja
Widma ramanowskie zarejestrowane na powierzchni próbek wykazywały przebieg charakterystyczny dla zredukowanego GO [2]. W Tabeli 1 przedstawiono średnie rozmiary
ziaren badanych tworzyw. Do zawartości GO na poziomie
0,2% średnie ziarno kompozytu wynosi ok. 0,3 µm, dopiero dodatek 0,5% zmniejsza rozmiar ziarna do ok. 0,1 µm.
Wyjaśnienie zjawiska zmniejszania się rozmiarów ziaren
matrycy w funkcji zawartości GO można znaleźć w pracy [2].
Zależności KIc, σc, E oraz H od zawartości GO przedstawiono na Rys. 1. KIc ma nieznaczne maksimum dla 0,02%
GO (wzrost o ok. 7% w porównaniu do matrycy). Z kolei σc
maleje w funkcji zawartości GO. E i H pozostają stałe do
zawartości 0,2 % GO, a następnie maleją.
Obserwowane zmiany badanych właściwości mechanicznych w funkcji zawartości GO są analogiczne do zaobserwowanych w pracy [2], gdzie próbki kompozytów były spiekane
pod ciśnieniem jednoosiowym (metoda HP). W pracy [2] KIc
osiąga maksimum również dla zawartości 0,02% GO, ale
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Tabela 1. Rozmiary ziaren D w kompozytach Al2O3 -ZrO2-grafen w zależności od zawartości GO.
Table 1. Grain size D in the composites Al2O3 -ZrO2-graphene as a function of GO content.
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Rys. 1. Właściwości mechaniczne kompozytów Al2O3 -ZrO2-grafen w funkcji wagowej zawartości GO: a) KIc, b) σc, c) E i H.
Fig. 1. Mechanical properties of Al2O3 -ZrO2-graphene composites as a function of GO weight content: a) KIc, b) σc, c) E and H.

wzmocnienie w porównaniu z matrycą osiąga 42%, czyli
jest znacznie większe niż uzyskane w tej pracy. Interpretację tej różnicy utrudnia fakt, że w pracy [2] KIc mierzono
metodą belki z karbem zginanej trójpunktowo, podczas gdy
w niniejszej pracy KIc określano na podstawie pomiarów długości pęknięć Vickersa. Prawdopodobnie propagacja pęknięcia po powierzchni próbki jest mniej czuła na obecność
grafenu niż w jej objętości, jak to ma miejsce w metodzie
belki z karbem. W pracy [1] stwierdzono, że niewielka nawet
zmiana porowatości w istotny sposób wpływa na wytrzymałość próbek kompozytu Al2O3 -ZrO2. Z kolei w pracy [2]
pokazano jak dodawanie GO zwiększa porowatość próbek,
co skutkuje spadkiem wytrzymałości na zginanie w funkcji
zawartości grafenu. Obserwuje się to również w niniejszej
pracy (Rys. 1b).
Na Rys. 2 pokazano mikrostrukturę kompozytu
Al2O3 -ZrO2; ziarna korundu są w miarę równomiernie rozprowadzone w matrycy ZrO2.
Na Rys. 3 pokazano pęknięcia biegnące od odcisku
wgłębnika Vickersa na przykładzie dwóch kompozytów
Al2O3 -ZrO2-grafen. Na Rys. 3a widać, że pęknięcie propaguje przez fazę ZrO2 (jasna) i po granicach fazy Al2O3
(ciemna). Z kolei dokładniejsza obserwacja charakteru pękania pokazana na Rys. 3b, przy uwzględnieniu mikrostruktury materiału (Rys. 2), sugeruje, że pęknięcie propaguje
po granicach ziaren. Obserwacje te potwierdzają zdjęcia
przełamów próbek (Rys. 4).
Nie udało się zaobserwować w szczelinach pęknięć
Vickersa tzw. mostków będących płatkami grafenowymi
(spinających powierzchnie przełamów), które odpowiadają
prawdopodobnie za wzrost odporności na pękanie ceramiki
przy niewielkich dodatkach GO. Widać je jedynie na niektórych przełamach (Rys. 4). Przy większych dodatkach GO
przeważa wpływ zwiększającej się porowatości, co skutkuje spadkiem odporności na pękanie (Rys. 1a), w związku
z czym dla pewnej zawartości GO obserwuje się maksimum
KIc. Moduł Younga oraz twardość obniżają się dla zawartości
GO > 0,2% z powodu wzrostu porowatości.

Rys. 2. Mikrostruktura kompozytu Al2O3 -ZrO2; jasne ziarna
oznaczają fazę ZrO2, a ciemne Al2O3.
Fig. 2. Microstructure of Al2O3 -ZrO2 composite; bright grains mean
ZrO2, and dark ones Al2O3 phase.

W literaturze światowej nie znaleziono poza [2] prac badających wpływ grafenu na właściwości kompozytu ceramicznego 20% wag. Al2O2 – 80% wag. ZrO2. W pracach [6]
i [8] badano natomiast czystą ceramikę ZrO2 stabilizowaną 3% mol. Y2O3. W pracy [6] dodawano do ceramicznego
proszku płatki tlenku grafenu GO, a następnie spiekano go
w urządzeniu SPS w temperaturze 1350 °C przez 5 min pod
ciśnieniem ok. 30 MPa. Otrzymane kompozyty miały gęstość względną nie mniejszą niż 98% oraz rozmiar ziaren
ok. 0,3 µm. Odporność na pękanie, określana na podstawie
długości pęknięć przy odcisku Vickersa, rosła w funkcji zawartości RGO (zredukowanego tlenku grafenu), osiągając
wartość o 34% większą niż dla matrycy przy zawartości RGO
4,1% obj. (maksymalna zawartość jaką otrzymano w [6]).
W pracy [8] do ceramicznego proszku dodawano płatki grafenowe (tzw. GNPs) na poziomie 0,01%; 0,03%
i 0,05% wag. Materiał spiekano w tzw. urządzeniu FAST
(ang. field assisted sintering technology), które jest zmo-
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a)

b)

Rys. 3. Pęknięcia od odcisku Vickersa w próbkach Al2O3 -ZrO2-grafen: a) 0,05% GO, b) 1% GO.
Fig. 3. Vickers indentation cracks for Al2O3 -ZrO2-graphene: a) 0,05% GO, b) 1% GO.

a)

b)

Rys. 4. Przełamy próbek Al2O3 -ZrO2–1%GO: a) widok ogólny, b) detale morfologii grafenu.
Fig. 4. Fracture surfaces of Al2O3 -ZrO2–1%GO samples: a) general view, b) details of graphene morphology.

dyfikowaną wersją SPS, w temperaturach 1200 °C, 1300 °C
i 1400 °C w czasie 3 min pod ciśnieniem 20 MPa. Gęstości
względne otrzymanych próbek wahały się od 97,5% do
99,4% (rozmiarów ziaren nie podano). Maksymalne zwiększenie odporności na pękanie (mierzonej na zginanych trójpunktowo belkach z karbem) wynosiło 61% dla zawartości
GNPs wynoszącej 0,01% w przypadku próbek spiekanych
w temperaturze 1300 °C.
Na przykładzie zacytowanych powyżej prac widać, że rezultaty otrzymywane przez poszczególne zespoły badawcze
są rozbieżne. W przypadku [6] maksymalne wzmocnienie
KIc uzyskano dla dużej zawartości grafenu, zaś w [8] dla
małej (zbliżonej do zastosowanej w niniejszej pracy). Te
rozbieżności wynikają prawdopodobnie z różnych sposobów
przygotowywania materiału do procesu spiekania, w tym
z jednorodności rozprowadzenia w nim płatków grafenowych, a także jakości zastosowanego grafenu. W niniejszej
pracy oraz w pracy [2] sposób przygotowania materiału
do spiekania był taki sam; różne były za to metody jego
spiekania.
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4. Podsumowanie
W pracy badano kompozyty Al2O3 -ZrO2-grafen. Grafen
wprowadzono do matrycy ceramicznej w postaci tlenku grafenu GO w zakresie (0–1)% wagowo. Kompozyty spiekano
w urządzeniu SPS. Na otrzymanych próbkach mierzono
odporność na pękanie, wytrzymałość na zginanie, moduł
Younga i twardość Vickersa w funkcji zawartości grafenu.
Odporność na pękanie osiągnęła maksimum dla zawartości
0,02% GO (ok. 7% więcej niż w przypadku matrycy ceramicznej). Wytrzymałość spadała w funkcji zawartości GO;
moduł Younga oraz twardość Vickersa utrzymywały się na
stałym poziomie aż do zawartości GO wynoszącej 0,2%,
a następnie malały w funkcji zawartości grafenu. Opisane
powyżej zmiany właściwości mechanicznych kompozytu
można interpretować jako wypadkową dwóch przeciwnie
działających czynników, tzn. obecności grafenowych płatków wzmacniających ceramikę oraz porowatości, która ją
osłabia. Obserwowane zależności właściwości mechanicznych kompozytu od zawartości grafenu są takie same
jak w przypadku próbek wykonanych metodą HP [2] z tą
różnicą, że w pracy [2] osiągnięto wzmocnienie KIc o 42%,
podczas gdy w niniejszej pracy jedynie o 7%.
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