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Streszczenie
Opracowano metod preparatyki kompozytu ziarnistego w ukadzie Al2O3-10 % obj. granatu itrowo-glinowego (YAG). Zawiesin ziaren
D-Al2O3 z dodatkiem azotanu itru traktowano roztworem wglanu amonu. W wyniku tego doszo do wytrcenia prekursora tlenku itru. Po
od ltrowaniu zawiesin poddano praeniu w temperaturze 600°C otrzymujc w wyniku jednorodn mieszanin ziaren tlenku glinu i tlenku
itru. Spiekanie wyprasek z proszku przygotowanego w ten sposób pozwolio uzyska materia kompozytowy skadajcy si z osnowy Al2O3
i równomiernie rozoonych wtrce YAG. Zmierzono twardo, odporno na pkanie, wytrzymao i modu Younga kompozytu i spieku
czystego tlenku glinu. Kompozyt wykazuje wysz odporno na pkanie i twardo ni spiek czystego tlenku glinu.
Sowa kluczowe: Al2O3, YAG, kompozyt, waciwoci mechaniczne, mikrostruktura nalna

PREPARATION AND PROPERTIES OF THE Al2O3-10 vol.% YAG (Y3Al5O12) COMPOSITE
A preparation technique of particulate composite materials in the alumina/YAG system was elaborated. Within the alumina particles
suspension, yttria precursor was precipitated with ammonium carbonate. Drying and calcination at 600°C resulted in a mixture of alumina
and yttria particles, the latter being much ner than the alumina particles. This mixture was additionally homogenized by short attrition milling in an aqueous suspension. Sintering of such powders results in the materials composed of YAG inclusions of sizes smaller than shown
by the alumina grains and evenly distributed within the matrix. The YAG particles result from the reaction of Y2O3 with Al2O3 during heat
treatment. Hardness, fracture toughness, strength and Young modulus of the composites and pure alumina polycrystal were measured.
The composites show fracture toughness and hardness essentially higher than the one observed in pure alumina polycrystals.
Keywords: Al2O3, YAG, Composite, Mechanical properties, Microstructure - nal

1. Wprowadzenie
Tlenek glinu jest jednym z najczciej stosowanych tworzyw ceramiki konstrukcyjnej. Jednak niezbyt wysoka odporno na pkanie tego materiau ogranicza jego zastosowanie. Cecha ta, jak równie inne waciwoci tego materiau
mog by poprawione poprzez wprowadzenie do osnowy
Al2O3 wtrce innej fazy. Powszechnie znanym przykadem
s spieki Al2O3 z dodatkiem ZrO2 [1]. Granat itrowo-glinowy
Y3Al5O12 (YAG) stanowi alternatywn faz wtrce. W ukadzie Al2O3-Y2O3, oprócz wspomnianego granatu i skrajnych
faz, wystpuj jeszcze dwa zwizki: YAlO3 i Y4Al2O9. Najwysz jednak zawarto glinu wykazuje YAG. Dlatego nalnym produktem reakcji pomidzy Y2O3 i Al2O3 w przypadku nadmiarowego stenia tlenku glinu powinien by YAG.
Wniosek ten potwierdza diagram fazowy omawianego ukadu w czci bogatej w Al2O3 [2, 3].
W kilku artykuach opisano kompozyty Al2O3/YAG otrzymane drog krystalizacji stopu eutektycznego [4-11]. Cech
charakterystyczn tej techniki jest zastosowanie bardzo wysokich temperatur koniecznych do przeprowadzenia w stan
stopu mieszaniny surowców. Zwizane z tym trudnoci tech-

niczne sprawiaj, e omawiane kompozyty próbowano otrzymywa równie metod spiekania odpowiednich proszków.
Preparowano je m.in. poprzez wspóstrcenie amoniakiem
odpowiednich wodorotlenków z wodnych roztworów azotanów itru i glinu [12, 13] lub chlorków [14]. Praenie wspóstrconych prekursorów dawao, odpowiednio, proszki o zawartoci YAG 25, 5 i 50 % obj. Proszki takie zagszczano
poprzez izostatyczne prasowanie na gorco [12, 13], a take drog bezcinieniowego spiekania [14]. Naley równie
wspomnie o pracach, w których metod zol-el preparowano wókna Al2O3/YAG [15, 16]. W tych przypadkach prekursorami byy alkoholany lub odpowiednie chlorki.
Inna grupa bada nad otrzymywaniem kompozytów
Al2O3/YAG polegaa na zastosowaniu mieszanin tlenków glinu i itru [17, 18] lub prekursorów tlenku itru w postaci azotanu
[19], chlorku [20], a take alkoholanów itru [21, 22]. Naley
w tym miejscu wspomnie o pracy powiconej otrzymywaniu kompozytu w ukadzie potrójnym Al2O3-Y2O3-ZrO2 [23].
Celem bada, które przedstawiamy poniej byo opracowanie metody otrzymywania kompozytu o skadzie 90 %
obj. Al2O3 i 10 % obj. YAG. Tworzywo to charakteryzowano
pod wzgldem zagszczenia, odpornoci na pkanie, mo-
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duu sprystoci i wytrzymaoci w warunkach dwuosiowego zginania.

2. Cz dowiadczalna
Zastosowano tlenek glinu TM-DAR rmy Taimei Chemicals Co., Ltd. (Japonia) oraz tlenek itru. Poziom zanieczyszcze tego ostatniego w przeliczeniu na tlenki nie przekracza 0,11 %. Tlenek itru rozpuszczono w kwasie azotowym
o czystoci analitycznej otrzymujc tym sposobem roztwór
Y(NO3)3, który wprowadzono do zawiesiny proszku Al2O3
o steniu 50 % obj. W przeliczeniu na YAG udzia azotanu
itru w stosunku do Al2O3 wynosi 10 % obj. Do opisanej zawiesiny podczas intensywnego jej mieszania wprowadzano wglan amonu a do uzyskania w zawiesinie pH = 8,5.
W tych warunkach itr zawarty w roztworze przechodzi w nierozpuszczalny w wodzie zwizek. Zawiesin nastpnie wysuszono w temperaturze 100°C i wypraono w temperaturze 600°C, otrzymujc jednorodna mieszanin Al2O3 i Y2O3.
W warunkach praenia dochodzi do utworzenia do wytrzymaych mechanicznie aglomeratów. Ich zniszczenie uzyskano poprzez krótkotrwae (30 min.) rozdrabnianie w mynie
mieszadowym wypraonego proszku. Proces prowadzono
w rodowisku wody zalkalizowanej do pH = 8. Z naszych
wczeniejszych bada wynika bowiem, e w takich warunkach nie dochodzi do zanieczyszczenia ukadu materiaem
mielników, a ponadto uzyskuje si dobr jednorodno mieszaniny wyjciowych tlenków [24, 25]. Stosunek masy mielników (TZP TOSOCH; rednica 2 mm) do mielonego materiau wynosi 1:20. Wysuszone proszki oddzielono od mielników posugujc si sitem perlonowym. Z uzyskanych w ten
sposób proszków uformowano drog jednoosiowego prasowania pod cinieniem 50 MPa cylindryczne próbki o rednicy 25 mm i gruboci 2,5 – 3 mm. Nastpnie próbki te doprasowano izostatycznie pod cinieniem 300 MPa i spieczono w atmosferze powietrza w temperaturach 1400, 1500
i 1600°C przez 2 h stosujc szybko wzrostu temperatury
wynoszcy 5°C/min.
Pomiary termograwimetryczne (TG) oraz pomiary metod skaningowej kalorymetrii rónicowej (DSC) posuyy

Rys. 1. Wykresy DSC/TG proszku kompozytowego zawierajcego prekursor Y2O3 strcony wglanem amonu w zawiesinie ziaren
Al2O3. Szybko wzrostu temperatury 10°C/min.
Fig. 1. DSC/TG curves of the powder containing the Y2O3 precursor
precipitated with ammonium carbonate in the suspension of Al2O3
grains. A heating rate was 10°C/min.
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do obserwacji zjawisk zachodzcych podczas ogrzewania
proszku kompozytowego. Wykonano je stosujc aparatur
rmy Netzch model STA 449 F3 Jupiter. Identy kacj gazów
emitowanych przez próbk proszku kompozytowego wykonano stosujc spektrometr masowy QMD Thermostar rmy
Balzers. Dyfrakcja rentgenowska posuya do identy kacji
faz. Zastosowano promieniowanie CuKDi aparatur X’Pert
Pro formy PANalytical. Metod waenia hydrostatycznego
oznaczono zagszczenie próbek spieczonych. Ich twardo
wyznaczono stosujc wgbnik Vickersa obciany si 3 kG,
za odporno na pkanie (KIc) – na podstawie dugoci pkni Palmqvista powstajcych w materiale poprzez nakuwanie jego powierzchni piramidk Vickersa. W tym ostatnim
przypadku wielko obcienia wynosia 10 kG. Oba oznaczenia wykonano stosujc twardociomierz Future Tech (Japonia). Obliczenia wartoci KIc wykonano stosujc formu
Niihary [26]. Modu sprystoci oznaczono metod ultrad wikow [27]. Wytrzymao mechaniczn na zginanie wykonano w warunkach dwuosiowego zginania (biaxial exure test) zgodnie z norm PN-EN ISO 6872. Próbki obciano wykorzystujc maszyn wytrzymaociow Zwick Roel
Z150. Powierzchni próbek, przeznaczonych do wyznaczenia twardoci, odpornoci na pkanie i wytrzymaoci, polerowano zawiesinami odpowiednich proszków diamentowych
i na zakoczenie koloidaln krzemionk. Dla celów obserwacji mikrostruktury wypolerowane powierzchnie próbek poddano trawieniu termicznemu w temperaturze 1400°C. Mikrofotogra e wykonano stosujc skaningowy mikroskop elektronowy (FEI Nova Nanao SEM 200).

3. Wyniki i dyskusja
Rys. 1 przedstawia wykresy DSC/TG proszku kompozytowego po strceniu w zawiesinie ziaren Al2O3 prekursora
Y2O3. Efekty cieplne odpowiadajce punktom 1-6 wynikaj
ze skadu tej mieszaniny. Naley w tym zakresie temperatur
oczekiwa obecnoci wglanu amonu, nierozoonego podczas suszenia proszku, azotanu amonu i w kocu wspominanego prekursora Y2O3. Rozkad tych zwizków powinien
prowadzi do wydzielania w podwyszonych temperaturach
wody, tlenków azotu i dwutlenku wgla. Analiza gazów emitowanych przez próbk, przedstawiona na Rys. 2, potwier-

Rys. 2. Analiza gazów emitowanych przez proszek kompozytowy.
Szybko wzrostu temperatury 10°C/min.
Fig. 2. Analysis of gases evolved from the composite powder. A
heating rate was 10°C/min.
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Rys. 3. Dyfraktogramy rentgenowskie proszku kompozytowego
ogrzanego do temperatury niszej ni efekt endotermiczny nr 7
(400°C) na Rys.1 i temperatury wyszej od tego efektu (600°C).
Fig. 3. X-ray diffraction patterns of the composite powder heated
below and above the temperature of endothermic effect no 7 in Fig. 1.
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go ogrzewano do temperatur pokrywajcych zakres reakcji odpowiedzialnej za omawiany efekt. Po osigniciu zadanej temperatury ogrzewany materia szybko ochodzono.
Przedstawione na Rys. 4 dyfraktogramy rentgenowskie ilustruj pojawianie si faz z ukadu Y2O3-Al2O3 o zmniejszajcym si ze wzrostem temperatury udziale Y2O3. Próbka
ogrzana do najwyszej temperatury skada si ju wycznie z Al2O3 i YAG. Zatem reakcja pomidzy Y2O3 i Al2O3, prowadzca w ostatecznym efekcie do syntezy granatu itrowo
glinowego, jest przyczyn efektu egzotermicznego ujawnionego na wykresie DSC.
Dane zawarte w Tabeli 1 wskazuj, i zarówno wspomniana reakcja jak i obecno wtrce utrudniaj zagszczenie
materiau. Dostatecznie wysokie gstoci kompozytu mona
uzyska stosujc temperatur obróbki cieplnej 1500°C i wysz, podczas gdy w przypadku czystego tlenku glinu temperatura 1400°C jest wystarczajca dla uzyskania zagszczenia przekraczajcego 99 % gstoci zycznej materiau. Ne-

dza te przypuszczenia. Aby wyjani natur efektu oznaczonego liczb 7 na Rys. 1 czysty prekursor Y2O3, strcony wglanem amonu z roztworu Y(NO3)3, ogrzano w aparaturze DSC/TG do temperatury nieco poniej i nieco powyej omawianego efektu endotermicznego i szybko ostudzono do temperatury pokojowej. Kolejne wykresy, pokazane
na Rys. 3, przedstawiaj dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymanych w ten sposób dowodz, e reakcj odpowiedzialn za efekt endotermiczny, którego minimum przypada w temperaturze 451°C, jest rozkad tlenoazotanu itru,
YO(NO3). Rozkad ten wie si z wydzielaniem z ukadu
tlenków azotu (NO i NO2), co uwidoczniaj wyniki analizy
gazów na (Rys. 2).
Wykres DSC na Rys.1 ujawnia efekt egzotermiczny
z maksimum w temperaturze 1136°C (punkt 8). Posugujc si aparatur DSC/TG, próbki proszku kompozytowea)

Rys. 4. Dyfraktogramy rentgenowskie proszku kompozytowego
ogrzanego do temperatur pokrywajcych zakres efektu egzotermiczny nr 8 na Rys. 1.
Fig. 4. X-ray diffraction patterns of the composite powder heated
up to the temperatures covering the range of endothermic effect
no 8 in Fig. 1.

b)
Rys. 5. Mikrostruktura spieków czystego Al2O3 spiekanego w temperaturze: a) 1500°C i b) 1600°C.
Fig. 5. Microstructure of sheer alumina sintered at: a) 1500°C and
b) 1600°C.
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gatywny wpyw reakcji w stanie staym i obecnoci wtrce
na spiekanie opisany jest w literaturze przedmiotu [28-30].
Waciwoci kompozytu odbiegaj od waciwoci spieków czystego tlenku glinu: kompozyt wykazuje wysz odporno na pkanie (KIc), a spiekany w temperaturze 1600°C
– wysz wytrzymao mechaniczn. Ponadto twardo
kompozytu przekracza twardo spieków czystego tlenku
glinu. Natomiast modu sprystoci (Younga) kompozytu
jest nieco niszy. Wynika to prawdopodobnie z niszej wartoci tego moduu w przypadku polikrysztaów YAG ni Al2O3.
Rónice we waciwociach kompozytu i polikrysztaów
czystej osnowy wynikaj z rónic w ich mikrostrukturze. Mikrofotogra e (Rys. 5 i 6) wskazuj, e rozmiar ziaren wtrce jest wyra nie mniejszy ni ziaren osnowy. Ponadto obecno wtrce efektywnie hamuje rozrost ziaren osnowy. Jest
to szczególnie wyra ne, jeli zwróci uwag na rón skal powiksze mikrofotogra i na Rys. 5 i 6.

4. Wnioski

a)

Twardo a take wytrzymao mechaniczna kompozytu
z osnow Al2O3 i wtrceniami 10 % obj. ziaren YAG s wysze ni polikrysztau czystego tlenku glinu. Obserwacje mikrostruktury spieków wskazuj, e wtrcenia s równomiernie rozoone, a ponadto rozmiar ziaren wtrce jest wyra nie mniejsza ni ziaren osnowy. Warto zwróci uwag na fakt,
i odporno na pkanie kompozytu jest nie tylko wysza
od odpornoci spieku tlenku glinu, lecz jest porównywalna
z odpornoci tetragonalnych polikrysztaów ZrO2 (TZP) przy
równoczenie wyszej twardoci od tych ostatnich.
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