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Streszczenie
Praca prezentuje wyniki bada nad odpornoci na zuycie cierne lu nym cierniwem grupy spiekanych materiaów kompozytowych
bazujcych na osnowach tlenku cyrkonu lub glinu, a zawierajcych wtrcenia tlenkowe bd wglikowe. W badaniach uwzgldniono
zarówno skady kompozytowe, w których wtrcenia stanowi faz rozproszonych ziaren (tzw. kompozyty ziarniste), a take skady kompozytowe, w których fazy skadowe uyte s w porównywalnych ilociach i pojcie osnowy kompozytu traci swój sens. Badano kompozyt
dwu- i trójfazowy z fazami cigymi.
Badania zuycia ciernego przeprowadzono stosujc jako materia cierny, gruboziarnisty wglik krzemu, w warunkach cierania
suchego, a take w zawiesinie wodnej. Opisano mikrostruktur kompozytów i zestawiono parametry mikrostrukturalne z wynikami bada
zuyciowych oraz proﬁlograﬁcznych.
Sowa kluczowe: kompozyty, zuycie cierne, tlenek glinu, tlenek cyrkonu

WEAR OF COMPOSITE MATERIALS WITH ALUMINA AND ZIRCONIA MATRICES
IN DIFFERENT ENVIRONMENTS OF WORK
The paper presents the results of investigations on abrasive wear of a group of sintered composite materials basing on zirconia or
alumina matrix containing oxide or carbide inclusions. Investigations were performed for the composites with dispersed inclusions (particulate composites). They were also made for materials with continuous phases with comparable content. In such systems the word “matrix”
loose its meaning. The composites with continuous phases were investigated in two- and three-phase case.
The abrasive wear was performed using coarse SiC grains in both, dry and wet environments. The composite microstructures were
described. Microstructural parameters were compared to the results of wear and prophilographic tests.
Keywords: Composites, abrasive wear, alumina, zirconia

Wprowadzenie
Tworzywa bazujce na korundzie oraz tetragonalnych
polikrysztaach dwutlenku cyrkonu s wspóczenie bardzo
powszechnie uywane w zastosowaniach konstrukcyjnych,
jako elementy maszyn i urzdze wytrzymae i odporne na
zuycie. Waciwoci mechaniczne tych materiaów mog
by poprawiane poprzez wytwarzanie na ich osnowie kompozytów [1]. Znane s bardzo dobre rezultaty stosowania
tych materiaów, szczególnie w zastosowaniach tribologicznych [2]. Równie stosowanie czstek wglikowych moe
znaczco umacnia tlenkow osnow [3,4].
Prezentowana praca bada potencjalne rónice
w odpornoci na zuycie cierne kompozytów wynikajce
zarówno z zastosowania rónych typów fazy umacniajcej
(tlenku lub wglika), jak i z jej iloci (izolowane wtrcenia
lub faza ciga). Typ fazy wzmacniajcej wpywa na stan
napre resztkowych w kompozycie [5], stopie modyﬁkacji
waciwoci mechanicznych (sztywno, twardo,
odporno na pkanie) oraz wytrzymao pojawiajcej si

w kompozycie granicy midzyfazowej [6]. Z kolei „aranacja”,
wzajemny ukad, faz w kompozycie, rónicowany w tej pracy
jako typ „osnowa-wtrcenie” lub typ „fazy cige bez wyrónionej osnowy”, wpywa na rozkad napre resztkowych
oraz rozwinicie powierzchni granic midzyfazowych.

Eksperyment
Materiay kompozytowe badane w prezentowanej pracy
wytworzono z komercyjnie dostpnych proszków faz skadowych. Uyto proszków: tlenku glinu (TM-DAR, Taimei
Chemicals Co. Ltd), dwutlenku cyrkonu stabilizowanego 3%
molowymi tlenku itru (TZ-3Y, Tosoh) oraz wglika wolframu
(WC, Baldonit). rednia wielko ziaren proszku tlenku
glinu wynosia ok. 0,2 m, dwutlenku cyrkonu ok. 0,2 m,
a ziaren WC ok. 1 m (wszystkie wymienione dane pochodz z charakterystyk producentów). Skadniki kompozytów
byy homogenizowane poprzez intensywne, 4 godzinne,
mieszanie w mynie obrotowo-wibracyjnym, w rodowisku
alkoholu etylowego.
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Schematy obu stanowisk pomiarowych zostay opisane
Spiekanie tworzyw przeprowadzano technik prasowania
dokadniej w pracy [9].
na gorco w atmosferze argonu, w graﬁtowej matrycy. TworzyW obu typach bada uyto tego samego proszku SiC
wo cyrkonowe (tzw. ceramika TZP – tetragonal zirconia polyc60 (o redniej wielkoci ziarna okoo 300 mikrometrów).
rystals) jak i kompozyty na jego osnowie spiekano w 1500°C,
cieranie „na sucho” badano wykonujc standardowo 2000
a tworzywo -Al2O3 i kompozyty na jego osnowie spiekano
w 1650°C. W tej temperaturze syntezowano równie dwa materiay zawierajce
równe iloci dwu lub trzech skadników
(pojcie osnowa, w takim materiale traci
swój sens). Zastosowano 45 minutowy
czas przetrzymania w maksymalnej
temperaturze. Cinienie prasowania
wynosio 25 MPa. Uformowano próbki
w ksztacie dysków o rednicy 25 mm
i wysokoci ~ 3 mm. Próbki te nastpnie szlifowano, polerowano i cito,
przygotowujc ksztaty wymagane dla
poszczególnych testów.
a)
b)
Przygotowano osiem rodzajów
tworzyw: “czyste” osnowy tlenku glinu
– -Al2O3 (oznaczane w dalszej czci
pracy jako A10) i TZP (Z10), oraz kompozyty. Byy to tworzywa z dodatkiem
10 % obj. ZrO 2 i WC do osnowy
-Al2O3 (oznaczone odpowiednio A9/Z1
i A9/W1) oraz tworzywa z dodatkiem
10 % obj. -Al 2O 3 i WC do osnowy
ZrO2 (oznaczone odpowiednio Z9/A1
i Z9/W1). Ponadto przygotowano
materia zawierajcy 50 % obj. ZrO2
i 50 % obj. -Al2O3 (oznaczony Z5/A5)
c)
d)
i materia skadajcy si z trzech faz
w równych proporcjach 33,3 % obj.
ZrO2, 33,3 % obj. -Al2O3 i 33,3 % obj.
WC (oznaczony jako Z3/A3/W3).
Gstoci pozorne spieków
wyznaczono metod hydrostatyczn,
a nastpnie odnoszc je do gstoci
teoretycznych, okrelono gstoci
wzgldne (). Wszystkie materiay
badane w niniejszej pracy miay gstoci
wzgldne wiksze ni 98,5 % gstoci
teoretycznej.
Zuycie abrazyjne badanych
e)
f)
tworzyw okrelano za pomoc dwóch
testów - zuycie na sucho okrelono
uywajc testera T-07 produkcji Instytutu
Technologii Eksploatacji w Radomiu [7],
za zuycie w warunkach cierania tzw.
“pulp” czyli mieszanin wody i czstek
staych (przy ich znacznym udziale)
przeprowadzono stosujc tzw. Test
Millera [8], który posuy do okrelenia
tzw. SAR Number (Slurry Abrasion
Resistivity) czyli bezwymiarowego
parametru charakteryzujcego
odporno na cieranie materiau
g)
h)
w danej pulpie ciernej. Liczba SAR
jest tutaj stosowana jako wielko Rys. 1. Mikrostruktury (trawione termicznie) tworzyw badanych w pracy: a) Z10, b) A9/Z1,
c) Z9/A1, d) A9/W1, e) Z9/W1, f) Z5/A5, g) A10, h) Z3/A3/W3.
charakteryzujca porównawczo grup
Fig. 1. Microstructure of the thermally etched samples of the studied materials: a) Z10, b)
badanych tworzyw.
A9/Z1, c) Z9/A1, d) A9/W1, e) Z9/W1, f) Z5/A5, g) A10, h) Z3/A3/W3.
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Rys. 2. Przykadowe proﬁlogramy zuytych powierzchni badanych materiaów. Wszystkie rysunki wykonano w tej samej skali. O odcitych to dystans pomiarowy 4,8 mm, o rzdnych w skali od -5 do +5 m.
Fig. 2. Proﬁlograms of worn out surfaces of the studied materials. All drawings are made in the same scale. Axis of abscissa corresponds
to a measurment distance of 4.8 mm, axis of ordinates has a scale from - 5 m to +5 m.
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Tabela 1. Wielkoci ziaren poszczególnych faz w spiekach kompozytowych
Table 1. Grain size of the phases existing in the composites.
Materia

wielko ziarna, nm
Al2O3

ZrO2

WC

A10

5200 ± 2900

-

-

A9/Z1

1100 ± 600

300 ± 200

-

A9/W1

1250 ± 800

-

450 ± 300

Z10

-

320 ± 180

-

Z9/A1

270 ± 150

250 ± 120

-

Z9/W1

-

270 ± 150

470 ± 350

Z5/A5

700 ± 400

390 ± 180

-

A3/Z3/W3

450 ± 300

350 ± 250

530 ± 450

obrotów koa po powierzchni próbki, pod obcieniem 44
N. Czas trwania testu „na mokro” wynosi 6 godzin. Próbka
obciana bya bezporednio si 22,24 N i poruszaa
si ze sta prdkoci 48 przesuni na minut. Kade
przesunicie miao dugo 200 mm.
Mikrostruktury materiaów analizowano scanningowym
mikroskopem elektronowym Nova Nano SEM 200 (FEI
Company) przy pomocy detektora elektronów wstecznie
rozproszonych (BSED).
Powierzchnie po testach cierania charakteryzowano za
pomoc proﬁlografu Hommel Tester T1000 (Hommelwerke).
Parametry chropowatoci zmierzono przyjmujc odcinek elementarny 0,8 mm i odcinek pomiarowy 4,8 mm. Zmierzono
parametry: Ra, Rz, i Rt [10].
Wielko ziaren poszczególnych faz okrelono analizujc mikrofotograﬁe trawionych mikrostruktur, wykorzystujc
program do analizy obrazu ImageJ v. 1.35c.

Wyniki bada i komentarz
Mikrostruktury badanych materiaów zebrano na Rysunku 1. Marker na szeciu mikrofotograﬁach oznacza 2 Mm.
Tworzywo A9/W1 ilustruje obraz z markerem 5 Mm, a jedynie
tworzywo A10 ma mikrostruktur gruboziarnist (marker 20
Mm) ze wzgldu na intensywny rozrost ziaren w zastosowanej
temperaturze spiekania, koniecznej ze wzgldu na osignicie penego zagszczenia spieku. Obliczenia stereologiczne
wykonane dla tworzyw, zebrane w Tabeli 1 pokazuj, e
wtrcenia nieznacznie hamuj rozrost ziaren osnowy ZrO2.
rednia wielko ziaren ZrO2 zmienia si z ~320 nm w Z10

Tabela 2. Rezultaty bada cieralnoci „na mokro” i „na sucho”
Table 2. The results of „dry” and „wet” wear tests.
Materia

Test „na mokro”,
Liczba SAR

Test „na sucho”,
Podatno na zuycie, mm3

A10

163,51

55,17

A9/Z1

10,77

3,19

A9/W1

9,57

9,57

Z10

9,45

15,71

Z9/A1

4,55

11,58

Z9/W1

7,41

11,46

Z5/A5

5,95

5,72

A3/Z3/W3

4,29

3,92

do ~250 nm w Z9/A1 i ~270 nm w Z9/W1. Wtrcenia Al2O3
maj w tych materiaach redni wielko ~270 nm w Z9/A1,
a WC ~470 nm w Z9/W1.
Znacznie efektywniej wtrcenia dziaaj na redukcj
wielkoci ziaren Al2O3 w kompozytach na bazie tej fazy.
rednia wielko ziaren Al2O3 zmienia si prawie kilkukrotnie, z ~5200 nm w A10 do ~1100 nm w A9/Z1 i ~1250 nm
w A9/W1. Wtrcenia ZrO2 maj w tych materiaach redni
wielko ~300 nm w A9/Z1, a WC ~450 nm w A9/W1. Ilociowa charakterystyka mikrostruktur kompozytów o fazach
cigych (Z5/A5 i Z3/A3/W3) daa nastpujce rezultaty: dla
Z5/A5 rednia wielko ziaren ZrO2 wynosi ~390 nm, a Al2O3
~700 nm, dla Z3/A3/W3 rednia wielko ziaren ZrO2 wynosi
~350 nm, Al2O3 ~450 nm, a WC ~530 nm.
W obserwowanych mikrostrukturach widoczny jest efekt
lepszego rozproszenia w osnowach tlenkowych, wzajemnie
faz tlenkowych (A9/Z1, Z9/A1). Wtrcenia wglikowe s
wiksze (A9/W1, Z9/W1), co przy tym samym udziale objtociowym musi powodowa gorsze rozproszenie wtrce
w osnowie.
Wyniki testów tribologicznych zestawiono w Tabeli 2.
Spektakularny efekt poprawy waciwoci (im nisze liczby
tym lepsza odporno na zuycie) uzyskano w kompozytach
na osnowie korundu. Jest to zwizane z efektywnym ograniczeniem rozrostu ziaren. Poprawa waciwoci w tworzywach
z osnow ZrO2, nie jest tak spektakularna, chocia wyra na.
Efekt redukcji rozmiaru ziarna spieku w tych materiaach nie
jest duy, std popraw waciwoci naley przypisa raczej
zmianie waciwoci mechanicznych (twardo, odporno
na pkanie) spowodowanej wprowadzeniem wtrce korundu lub wglika.

Tabela 3. Parametry proﬁlograﬁczne zuytych powierzchni materiaów badanych w pracy (ilustracja na Rysunku 2)
Table 3. Proﬁlograph parameters of the studied materials after the wear tests (illustration in Fig. 2).
Materia

cieranie „na mokro”
Rz [ m]

Rt [ m]

Ra [ m]

Rz [ m]

Rt [ m]

A10

0,66 ± 0,11

3,20 ± 0,55

4,26 ± 0,78

1,02 ± 0,05

5,94 ± 0,43

7,37 ± 0,70

A9/Z1

0,21 ± 0,03

1,10 ± 0,12

1,69 ± 0,56

1,26 ± 0,19

5,97 ± 1,14

8,51 ± 2,51

A9/W1

0,28 ± 0,05

1,47 ± 0,25

2,30 ± 0,62

0,50 ± 0,02

2,82 ± 0,25

3,79 ± 0,46

Z10

0,61 ± 0,03

4,17 ± 0,34

5,31 ± 0,51

0,71 ± 0,04

4,58 ± 0,36

5,53 ± 0,38

Z9/A1

0,26 ± 0,07

1,54 ± 0,31

2,28 ± 0,68

0,65 ± 0,07

4,15 ± 0,30

5,24 ± 0,85

Z9/W1

1,00 ± 0,14

6,86 ± 2,76

11,98 ± 4,67

1,12 ± 0,09

6,62 ± 0,50

9,89 ± 1,56

Z5/A5

0,38 ± 0,07

2,22 ± 0,36

3,64 ± 0,78

1,14 ± 0,10

6,25 ± 0,41

9,49 ± 1,12

A3/Z3/W3

0,39 ± 0,05

1,77 ± 0,21

2,82 ± 0,73

0,90 ± 0,08

4,70 ± 0,28

7,67 ± 1,01

± oznacza odchylenie standardowe z 5 pomiarów.
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Warto zaznaczy, e w porównaniu do kompozytów
ziarnistych, które maja bardzo zrónicowan odporno
na cieranie, w zalenoci od skadu i rodowiska testu,
kompozyty o fazach cigych (Z5/A5, Z3/A3/W3) wykazuj
bardzo dobr i stabiln odporno, zarówno „na sucho” jak
i „na mokro”.
Tabela 3 prezentuje wyniki pomiarów parametrów
chropowatoci powierzchni badanych materiaów, w obu
wykonanych rodzajach testów zuycia. Przykadowe proﬁle
zebrano na Rys. 2.
Chropowato powierzchni po testach „na sucho” jest
wyra nie wiksza od tej zmierzonej po testach „na mokro”
dla wszystkich badanych materiaów. Ma to zwizek z odmiennymi mechanizmami niszczenia powierzchni w czasie
testu, opisanymi szczegóowo w pracy [9]. Zuycie w testach
„na sucho” polega na skrawaniu powierzchni tworzywa i usuwaniu ich czci, natomiast w testach „na mokro” efekt ten
jest wrcz marginalizowany, przez erozyjne dziaanie wody
umoliwiajce usuwanie ziaren w caoci. Paradoksalnie,
w tym drugim przypadku zuywana powierzchnia zachowuje
wiksz gadko ze wzgldu na niewielki, submikronowy
rozmiar ziaren w badanych tworzywach.
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i

Uzyskane wyniki bada wskazuj na potencjalnie bardzo
du efektywno poprawiania odpornoci na cieranie osnowy korundowej poprzez wytwarzanie kompozytów, bdc
rezultatem znacznej redukcji rozrostu ziaren korundu.
Ponadto stwierdzono, e odporno na cieranie kompozytów ziarnistych (z izolowanymi wtrceniami) moe
znacznie róni si w zalenoci od rodzaju fazy umacniajcej, i rodowiska pracy. Natomiast kompozyty w ukadach
zawierajcych fazy cige, bez wyrónionej osnowy maj
stabilne i wyrównane parametry zuyciowe.
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