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Streszczenie
Mieszaniny nanoproszków Al2O3-Si3N4 otrzymywano na drodze heterokrystalizacji w procesie zol-el z wykorzystaniem reakcji zwizków
alkoksyglinowych z wod. W czasie procesu kontrolowano pH roztworu w celu zapewnienia jak najlepszej homogenizacji czstek Si3N4
w osnowie spieczonego Al2O3. Otrzyman mieszanin nanoproszków o zawartoci 20 %wag. Si3N4 poddawano praeniu w temperaturze
800°C w atmosferze powietrza przez 20 h. Do wypraonego produktu dodawano proszek handlowy Al2O3 tak aby otrzyma mieszaniny
proszków Al2O3 + xSi3N4, gdzie x = 1,25; 2,5; 5 %wag., które nastpnie poddano procesowi spiekania w temperaturze 1350 lub 1450°C
pod cinieniem 30 MPa przez 1 godzin.
W artykule opisano mikrostruktur, gsto, nasikliwo, porowato i waciwoci mechaniczne takie jak: modu Younga, twardo
i odporno na kruche pkanie, otrzymanych spieków.
Otrzymane spieki charakteryzoway si gstoci wzgldn w przedziale 95-100 % i jednorodnym rozkadem obu faz w mikrostrukturze kompozytu. W wyniku przeprowadzonych bada stwierdzono znaczny wpyw Si3N4 na popraw waciwoci mechanicznych Al2O3.
Kompozyty Al2O3+xSi3N4 miay wysz twardo i odporno na kruche pkanie w porównaniu ze spiekiem wykonanym z nanoproszku Al2O3
ﬁrmy Taimei. Najwyszym wspóczynnikiem odpornoci na kruche pkanie charakteryzowa si kompozyt o zawartoci 2,5%wag. Si3N4.
Sowa kluczowe: procesy zol-el, mikrostruktura – ﬁnalna, waciwoci mechaniczne, Al2O3, Si3N4

MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF THE Al2O3-Si3N4 COMPOSITES PRODUCED
BY A SOL-GEL METHOD WITH HETERO-CRYSTALLIZATION
Mixtures of the Al2O3-Si3N4 nano-powders were prepared via hetero-crystallization by using a sol-gel method with the contribution of
chemical reactions that proceeded between the alkoxyaluminum compounds and water. In order to achieve the best possible homogeneity
of the Si3N4 particles in the Al2O3 matrix, pH of the solution was controlled during the process. The mixture containing 20 wt.% of Si3N4 was
calcined for 20 h at a temperature of 800°C in air, then added to a commercial-grade Al2O3 powder so as to obtain Al2O3+xSi3N4 mixtures
(where x = 1.25, 2.5 and 5 wt.%), which were ﬁnally sintered for 1 h at a temperature of 1350 or 1450°C under a pressure of 30 MPa.
The paper describes the microstructure, density, water absorption, porosity and mechanical properties, such as Young modulus, hardness and fracture toughness, of the sinters obtained.
The sintered composites had the relative density exceeding 95%, and the distribution of component phases was uniform. It has been
found that the presence of Si3N4 considerably improved mechanical properties of the Al2O3 matrix. The hardness and fracture toughness of
the Al2O3+xSi3N4 composites were higher than those of the sinter produced from the Al2O3 nanopowder delivered by the Taimei Company.
The highest toughness was measured for the composite with 2.5 wt.% Si3N4.
Keywords: Sol-gel processes, Microstrukture - ﬁnal, Mechanical properties, Al2O3, Si3N4

Wprowadzenie
Niska gsto, wysoka odporno na dziaanie czynników
chemicznych czy stabilno waciwoci mechanicznych to
tylko wybrane cechy materiaów ceramicznych, które powoduj, e ceramika ma szerokie zastosowanie jako materia
konstrukcyjny np.: narzdziowy. Charakterystyczn cech
ograniczajc aplikacyjno materiaów ceramicznych jest
krucho, dlatego te w ostatnim czasie podjto szereg
bada majcych na celu popraw odpornoci na kruche
pkanie tych materiaów.
Niihara ju w latach dziewidziesitych prognozowa
zwikszenie odpornoci na kruche pkanie i wytrzymaoci

mechanicznej materiaów ceramicznych o unikatowej mikrostrukturze charakteryzujcej si jednorodnym rozkadem
bardzo drobnych czstek w osnowie, co prezentuje rysunek
1 [1,2]. W ostatnich latach rozpatrywana jest koncepcja kompozytu oparta na kontroli mikrostruktury przez wczenie dyspersyjnej fazy o rozmiarze nano lub submikronowym [3].
Faz dyspersyjn dla osnowy ceramicznej mog by
m.in. nanometryczne lub submikronowe czstki ceramiczne.
Podstawowym problemem ceramiki nano- lub submikronowej
jest skonno do samoistnej agregacji czstek, co w efekcie
powoduje utrat jednorodnoci kompozytów wytwarzanych
z udziaem tak drobnych proszków, a tym samym niekorzystny wpyw na waciwoci mechaniczne [4].
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Rys. 1. Koncepcja nanokompozytów ceramicznych o podwyszonej odpornoci na kruche pkanie: a) z nanoczstkami wewntrzziarnowymi, b) z nanoczstkami midzyziarnowymi, c) z nanoczstkami zarówno wewntrzziarnowymi jak i na granicach ziaren [1].
Fig. 1. Conception of the ceramic nanocomposites with improved fracture toughness: a) with intragrain nanoparticles, b) with intergrain
nanoparticles, c) with both intra- and intergrain nanopaticles.

Podstawowym sposobem gwarantujcym jednorodno
mikrostruktury kompozytów jest wytworzenie jednorodnej
mieszaniny proszków. W pracy zostanie przedstawiony adekwatny proces technologiczny umoliwiajcy wytwarzanie
kompozytów Al2O3-Si3N4 z wykorzystaniem heterokrystalizacji w procesie zol-el. Omówione zostan take waciwoci
mechaniczne otrzymanych kompozytów.

Cz dowiadczalna
Otrzymywanie kompozytów Al2O3-Si3N4
Mieszaniny proszków Al2O3+20%Si3N4 zostay otrzymane
na drodze heterokrystalizacji w reakcji triizopropoksyglinu z
wod. We wstpnym etapie procesu wprowadzono do reakcji
czstki jednofazowego proszku A-Si3N4 o redniej wielkoci
120 nm, rozproszone w alkoholu. Reakcj przeprowadzono
przy kontrolowanym pH równym 10 zgodnie z nastpujcym
schematem:
izo p ro p a n o l

n A l(O iP r) 3 + m S i 3 N 4

H 2 O , pH = 1 0

Uzyskane mieszaniny prekursora Al2O3 i proszku Si3N4
poddano kalcynacji w temperaturze 800oC przez 20 godzin
w atmosferze powietrza.
W wyniku heterokrystalizacji w procesie zol-el otrzymano jednorodn mieszanin proszków Al2O3-20%wag. Si3N4
o skadzie fazowym: A-Al2O3 i A-Si3N4 (Rys. 2).
W celu poprawy spiekalnoci, do wypraonych mieszanin
dodano atwospiekalny proszek A-Al2O3 o redniej wielkoci
czstek 135 nm ﬁrmy Taimei, tak aby uzyska kompozyty
o skadzie Al2O3+xSi3N4, gdzie x = 1,25; 2,5; 5 %wag. Homogenizacj odpowiednich mieszanin przeprowadzono
w mynie kulowym za pomoc mielników korundowych.
W kolejnym etapie przeprowadzono spiekanie kompozytów proszkowych Al2O3+xSi3N4 wedug standardowej
procedury przedstawionej na rysunku 3. Próbki wykonane
z proszku Al2O3 ﬁrmy Taimei spieczono w temperaturze
1250oC, natomiast serie kompozytów Al2O3+xSi3N4 spiekano przez 1 godzin w temperaturach 1350 lub 1450oC pod
cinieniem 30MPa, w atmosferze argonu.
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Rys. 2. Morfologia (a) oraz rozkad wielkoci czstek (b) mieszaniny
proszków Al2O3+20%wag.Si3N4.
Fig. 2. Morphology (a) and particle size distribution (b) of the mixture
of Al2O3+20 wt.% Si3N4 powders.
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Rys. 3. Schemat otrzymywania kompozytów Al2O3-Si3N4.
Fig. 3. Preparation route of the Al2O3-Si3N4 composites.
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Obserwacje mikroskopowe proszków i mikrostruktury
kompoztytów zostay przeprowadzone przy uyciu elektronowego mikroskopiu skaningowego (SEM) LEO 1530 ﬁrmy
Zeiss. Proszki przed obserwacj napylano cienk warstw
wgla, natomiast kompozyty cienk warstw zota. Celem
bada byo uzyskanie jakociowej i ilociowej charakterystyki
badanych materiaów.
Opis ilociowy wykonano, wykorzystujc komputerowy
program „MicroMeter”. Przedstawione parametry mierzone
byy dla pojedynczych przekrojów czstek, a nastpnie wyznaczano wielko redni danego parametru E(x) [5,6].
Analiz chemiczn wykonano za pomoc mikroskopu
skaningowego (SEM) LEO 1500 z detektorem EDS.
Analiz fazow proszków i spieków wykonano za pomoc dyfraktometru PHILIPS 1830 pracujcego z krokow
zmian kta 2 , przy uyciu lampy miedzianej (CuKA =
1,54056 Å).
Przeprowadzono pomiary gstoci metod Archimedesa, moduu Younga E metod ultrad wikow, twardoci
i odpornoci na kruche pkanie metod wgbnikow przy
uyciu wgbnika Vickersa.

Al2O3-Si3N4 OTRZYMYWANYCH NA...

Kompozyty spiekane w temperaturze 1350oC charakteryzoway si jednorodn mikrostruktur zawierajc
ziarna równoosiowe o redniej wielkoci 300 nm (Rys. 5a).
W kompozytach spiekanych w temperaturze 1450oC zaobserwowano zarówno ziarna równoosiowe o maej wielkoci
do 1 Mm, jak równie wyduone o redniej wielkoci 6 Mm
(Rys. 5b) dajce dwumodalny rozkad ziaren.
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Spiek wykonany z proszku Al2O3 ﬁrmy Taimei charakteryzowa si równoosiowymi ziarnami o redniej wielkoci
300 nm, co przedstawia rysunek 4. Rozkad wielkoci ziaren
by jednomodalny.
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Rys. 4. Mikrostruktura (a) oraz rozkad wielkoci ziaren (b) spieku
wykonanego z proszku Al2O3 ﬁrmy Taimei.
Fig. 5. Microstructure (a) and grain size distribution (b) of the body
made from the Taimei Al2O3 powder.

Obserwacje mikroskopowe kompozytów Al2O3+xSi3N4
wykazay, e podwyszenie temperatury spiekania o 100oC
ma znaczny wpyw na redni wielko ziaren w otrzymanych spiekach. Przykadowe mikrostruktury oraz rozkady
wielkoci ziaren przestawia rysunek 5.

Rys. 5. Mikrostruktura oraz rozkad wielkoci ziaren kompozytów
Al2O3+1,25%wag.Si3N4 spiekanych w temperaturze: a) 1350°C,
b)1450°C.
Fig. 5. Microstructure and grain size distribution of the
Al2O3+1.25wt.%Si3N4 composite sintered at: a) 1350°C, b) 1450°C.

Analiza fazowa kompozytów Al2O3+xSi3N4 wskazaa na
wystpowanie dwóch faz: A-Al2O3 i A-Si3N4, zarówno dla
temperatury spiekania 1350oC, jak i 1450oC. Przykadow
analiz fazow kompozytów przedstawia rysunek 6. Dla
próbki wykonanej z proszku Al2O3 ﬁrmy Taimei spiekanej
w temperaturze 1250oC stwierdzono obecno jednej fazy:
-Al2O3.
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Przeprowadzono badania skadu chemicznego kompozytów Al2O3+xSi3N4. Mapy rozkadu pierwiastków Al i Si
wskazuj na jednorodne rozmieszczenie Si3N4 w osnowie
Al2O3. Na rysunku 7 przedstawiono przykadow map
rozkadu krzemu oraz glinu w kompozycie Al2O3+2,5%wag.
Si3N4 spiekanym w temperaturze 1350oC.
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Rys. 8. Gsto wzgldna spieków Al2O3+xSi3N4.
Fig. 8. Relative density of the Al2O3+xSi3N4 bodies.
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Rys. 6. Przykadowa analiza fazowa kompozytu Al2O3+5%wag.Si3N4
spiekanego w temperaturze 1350oC.
Fig. 6. The example of phase composition analysis of the
Al2O3+5wt.% Si3N4 composite sintered at 1350oC.
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Rys. 9. Modu Younga spieków Al2O3+xSi3N4.
Fig. 9. Young modulus of the Al2O3+xSi3N4 bodies.

Gsto wzgldna spieku Al2O3 wyniosa 100%, natomiast gsto wzgldna kompozytów Al2O3+xSi3N4 bya
wysza lub równa 95%, co przedstawia rysunek 8. Wzrost
temperatury spiekania spowodowa podwyszanie zagszczenia o okoo 3%. Gsto wzgldna kompozytów otrzymanych w temperaturze 1450oC bya wysza ni otrzymanych
w temperaturze 1350oC. Nasikliwo badanych próbek nie
przekraczaa 1%.
Modu Younga badanych spieków przedstawia rysunek
9. Zaobserwowano spadek wartoci moduu Younga wraz
wzrostem udziau fazy Si3N4 w osnowie Al2O3 niezalenie od
temperatury spiekania, co jest zgodne z regu mieszanin.
Najnisz wartoci moduu Younga charakteryzoway si
kompozyty Al2O3+ 5%wag.Si3N4, natomiast najwysz kompozyty o najniszym udziale wagowym Si3N4.
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Rys. 7. Przykadowa analiza chemiczna EDS kompozytu Al2O3+ 5%
wag.Si3N4 spiekanego w temperaturze 1350oC.
Fig. 7. The example of EDS chemical analysis of the Al2O3+5 wt. %
Si3N4 composite sintered at 1350oC.

Badania twardoci wykazay, e badane kompozyty maj
wysz twardo w stosunku do polikrystalicznego spieku
Al2O3, co przedstawia rysunek 10. Najwysz twardoci
charakteryzowa si kompozyt Al2O3 + 1,25% wag. Si3N4
spiekany w temperaturze 1350oC. Wzrost udziau Si3N4
powoduje spadek twardoci. Zwikszenie temperatury
spiekania z 1350°C do 1450°C powoduje spadek twardoci
kompozytów o 10%.
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Rys. 10. Twardo badanych spieków Al2O3+xSi3N4.
Fig. 10. Hardness of the Al2O3+xSi3N4 bodies.
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Rys. 11. Odporno na kruche pkanie badanych spieków Al2O3
+ Si3N4.
Fig. 11. Fracture toughness of the Al2O3 + xSi3N4 bodies.

Rysunek 11 przedstawia wyniki pomiarów KIC badanych
spieków. Zaobserwowano znaczny wzrost odpornoci na
kruche pkanie kompozytów Al2O3 + xSi3N4 w porównaniu
ze spiekiem jednofazowym. Najwyszymi wartociami charakteryzuj si kompozyty Al2O3 + 1,25 i 2,5%wag. Si3N4
spiekane w temperaturze 1350oC i wynosz one kolejno
6,1 i 6,4 MPam1/2. Spieki otrzymane w tej temperaturze
charakteryzuj si nisk porowatoci i drobnoziarnist
mikrostruktur. Zaobserwowany rozrost ziaren w przypadku
spieków otrzymanych w temperaturze 1450oC spowodowa
zmniejszenie si waciwoci mechanicznych w stosunku do
spieków otrzymanych w temperatrze1350oC.
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Podsumowanie
Technologia wytwarzania kompozytów z udziaem heterokrystalizacji w procesie zol-el pozwolia na otrzymanie
kompozytów Al2O3-Si3N4 o gstoci bliskiej teoretycznej
i jednorodnym rozkadzie fazy Si3N4 w osnowie Al2O3.
Spieki otrzymane w temperaturze 1350oC charakteryzuje jednorodna i drobnoziarnista mikrostruktura. Wzrost
temperatury spiekania o 100oC powoduje wzrost stopnia
zagszczenia i silny rozrost ziaren prowadzcy do pogorszenie waciwoci mechanicznych kompozytów.
Analiza fazowa kompozytów Al2O3 – 1,25; 2,5; 5%wag.
Si3N4 wykazaa obecno dwóch faz: -Al2O3 oraz -Si3N4,
zarówno dla temperatury spiekania 1350oC, jak i 1450oC.
W kompozytach Al2O3-Si3N4 stwierdzono znaczcy wzrost
odpornoci na kruche pkanie z 3,5 [MPam1/2] dla czystego
spieku do 6,4 MPam1/2 dla kompozytu Al2O3+2,5 %wag.Si3N4
spiekanego w temperaturze 1350oC.
Wyniki pomiaru twardoci badanych kompozytów pokazay, e wprowadzanie niewielkiej iloci azotku krzemu do
osnowy korundowej powoduje wzrost twardoci z 15,1 GPa
dla czystego spieku Al2O3 do 19,9 GPa dla kompozytu Al2O3
- 1,25%wag. Si3N4 spiekanego w temperaturze 1350°C.
Zwikszenie temperatury spiekania z 1350°C do 1450°C
prowadzi do spadku twardoci nanokompozytów o 10%.
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