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Streszczenie
Prezentowana praca badawcza zostaa oparta na kompozycie ziarnistym SiC-TiB2, w którym osnowa charakteryzuje si mniejszym
wspóczynnikiem rozszerzalnoci cieplnej ni faza zdyspergowana w osnowie. Takie zrónicowanie waciwoci jest powodem powstawania w materiale napre cieplnych mogcych zwiksza energi pkania. Podczas pracy otrzymano szereg kompozytów posiadajcych
zbliony udzia fazy zdyspergowanej rónicych si jednake mikrostruktur. Wyznaczono dla nich podstawowe waciwoci mechaniczne i stworzono dokumentacj fotograczn, która posuya do wykonania analizy ilociowej parametrów mikrostruktury oraz modelowania stanu napre cieplnych. Rezultaty oblicze zostay skonfrontowane z wynikami analizy mikrostruktury. Dziki temu okrelono wpyw
wielkoci i ksztatu ziaren fazy wtrconej na rozkad napre cieplnych w badanych kompozytach. Pozwolio to równie na powizanie
obserwowanego wzrostu odpornoci na kruche pkanie z wyznaczonymi parametrami mikrostruktury.
Sowa kluczowe: kompozyty, SiC-TiB2, naprenia cieplne, modelowanie

INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE ON THE THERMAL STRESS DISTRIBUTION AND FRACTURE
TOUGHNESS OF SiC-TiB2 COMPOSITES
The presented experimental work has been based on SiC-TiB2 particulate composites in which the matrix had lower coefcient of
thermal expansion (CTE) than particulate ller. Such difference in the thermal expansion coefcients between composite constituents
induces thermal stresses in the material, that may lead to increased fracture energy. Several materials having similar ller content but different microstructure were produced. Their basic mechanical properties were measured, and photographic documentation was collected.
The data were used for a quantitative analysis of the microstructure parameters and modeling the thermal stress state. The results of
calculations were compared with the results of the microstructure analysis. It allowed determination of the in uence of size and shape of
the ller particles on the distribution of thermal stresses in the composites. It also enabled to nd a relation between the observed increase
of fracture toughness and the microstructure parameters.
Keywords: Composites, SiC-TiB2, Thermal stresses, Modeling

1. Preparatyka materiaów
Badane kompozyty otrzymano z komercyjnych proszków
SiC (UF-15 rmy H. C. Starck) i TiB2 (Momentive Performance Materials, GE Advanced Ceramics, H. C. Starck) rónicych si uziarnieniem. Charakterystyk proszków borku tytanu przedstawia Tabela 1.
Skady substratów zestawiono tak, aby uzyska udzia
wagowy TiB2 równy 30 %. W celu poprawienia spiekalnoci dodano aktywatorów spiekania [1]. Byy nimi bor (Fluka
nr. kat. 15580) w iloci 0,5 % mas. oraz wgiel: 3 % mas.
w postaci ywicy formaldehydowo-mocznikowej („Nowolak”, Zakady Chemii Organicznej Sarzyna). Spieki uzyskano technik prasowania na gorco pod cinieniem 25 MPa
w temperaturze 2150°C, stosujc atmosfer ochronn argonu. Uzyskano w ten sposób cztery serie kompozytów oznaczone jako: HCT-F, HCT-30, HCT-S, Grade-F, charakteryzujce si gstoci wzgldn na poziomie 99 % gstoci
teoretycznej.
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Tabela 1. Charakterystyka proszków TiB2 na podstawie informacji producentów.
Table 1. Characteristics of TiB2 powders on the basis of producer
information.
redni rozmiar
ziaren
[ m]

Rozwinicie
powierzchni
[m2/g]

Momentive Performance
Materials
HCT-F

3-6

1

HCT-30

14

0,25

5

0,5

1,5-2,5

–

GE Advanced Ceramics
HCT-S
H. C. Starck
Grade-F
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2. Pomiary waciwoci mechanicznych
Dla otrzymanych spieków posugujc si metod ultradwikow wyznaczono moduy sprystoci. Nastpnie, przy
pomocy maszyny wytrzymaociowej Zwick/Roell 150kN na
podstawie trójpunktowego zginania belek, okrelono wytrzymao na zginanie [2]. Do wyznaczenia twardoci wykorzystano twardociomierz FM-700 rmy Future-Tech z zamontowan piramidk Knoopa. Odporno na kruche pkanie
zostaa wyznaczona metod Evansa [3] (trójpunktowe zginanie belek z karbem). Wyniki pomiarów zawiera Tabela 2.

SiC-TiB2

Mikrostruktura serii GRADE-F posiadaa duy udzia maych wtrce o zblionym ksztacie i wski rozkad wielkoci ziaren. Seria HCT-30 posiadaa najwiksze ziarna TiB2
o zrónicowanym ksztacie. Kompozyt HCT-F mona scharakteryzowa jako poredni, jeli chodzi o wielko wtrce
borkowych. Posiada on szeroki rozkad powierzchni przekroju ziaren o zblionym ksztacie. Dla serii HCT-S dominoway mae ziarna, a rozkad powierzchni przekroju informuje
o duym udziale najmniejszych wtrce . Tumaczy to równie niedoszacowanie udziau objtociowego wystpujce
dla tej serii. Dodatkowo ziarna fazy borkowej byy silnie wyduone i wykazyway due zrónicowanie ksztatu.

Tabela 2. Wyniki pomiarów gstoci i waciwoci mechanicznych dla kompozytów SiC-TiB2.
Table 2. The results of measurements of density and mechanical properties for the SiC-TiB2 composites.

Oznaczenie serii
HCT-S

Gsto
pozorna, dp
[g/cm3]

Modu
Younga, E
[GPa]

Modu
sztywnoci, G
[GPa]

Liczba
Poissona, n

Twardo
Knoopa, HK
[GPa]

Wsp. kryt. int.
napre , KIc
[MPa·m½]

Wytrzymao na
zginanie, ızg
[MPa]

3,57 ± 0,02

474 ± 3

206 ± 1

0,15 ± 0,01

22 ± 3

7,2 ± 0,4

513 ± 36

HCT-F

3,58 ± 0,02

478 ± 2

207 ± 1

0,15 ± 0,01

23 ± 2

8,2 ± 0,5

520 ± 26

HCT-30

3,56 ± 0,04

377 ± 4

188 ± 1

0,14 ± 0,01

19 ± 2

5,2 ± 1,0

420 ± 29

Grade-F

3,57 ± 0,02

464 ± 2

202 ± 1

0,15 ± 0,01

22 ± 1

7,5 ± 0,5

495 ± 45

Fmax [ m]

Fmin [ m]

Tabela 3. Wyniki pomiarów parametrów mikrostruktury dla kompozytów SiC-TiB2.
Table 3. The results of measurements of microstructural parameters for the SiC-TiB2 composites.
Oznaczenie serii

VV

PP [ m 2 ]

LP [ m]

c

GRADE-F

20 ± 3

6,5 ± 8

10 ± 8

0,69 ± 0.15

3,6 ± 2,4

2,2 ± 1,3

HCT-30

24 ± 3

24 ± 34

20 ± 19

0,62 ± 0.17

7,0 ± 5,6

3,7 ± 2,8

HCT-F

24 ± 3

9 ± 13

11 ± 10

0,69 ± 0,16

3,9 ± 3,1

2,4 ± 1,7

HCT-S

18 ± 5

6,5 ± 10

9,5 ± 9

0,65 ± 0,16

3,3 ± 3,0

1,9 ± 1,6

3. Analiza mikrostruktury

4. Symulacja napre cieplnych

Dokumentacj fotograczn, majc posuy do analizy ilociowej, wykonano przy pomocy mikroskopu optycznego. W celu póniejszej analizy mechanizmów podnoszcych energi pkania wykonano równie dokumentacj dróg
pkania. W tym celu wykonano zdjcia spka wywoanych
wgbnikiem Vickersa przy nacisku 1-5 kG. Przykadowe obrazy dla kompozytów SiC-TiB2 przedstawia Rys. 1.
Do charakterystyki ilociowej mikrostruktury uyto nastpujcych parametrów: VV – udzia objtociowy, PP – rednia
powierzchnia przekroju czstki, LP – rednia dugo granicy
midzyziarnowej, c - wspóczynnik ksztatu c = 4·Pp /Op2,
Fmax – maksymalna rednica Fereta, Fmin – minimalna rednica Fereta. Dla kadej serii analizowano 5 obrazów binarnych, a wyniki przedstawiono poniej.
Rozkad powierzchni przekrou ziaren przedstawiono dodatkowo w postaci histogramów (Rys. 2).
Analizowane cztery serie kompozytów, otrzymane
z proszków o rónym uziarnieniu, w efekcie ko cowym
day spieki posiadajce odmienne mikrostruktury. Obliczony
udzia objtociowy zawiera si w granicach od 18 do 24 %.
Rónica w uzyskanych wartociach wynikaa z bdów powstaych na etapie binaryzacji, podczas której ziarna o najmniejszych rozmiarach zostay pominite.

Obliczenia rozkadu napre cieplnych wykonano
w oparciu o rzeczywiste mikrostruktury badanych materiaów. Modele obliczeniowe posiaday dwuwymiarow geometri i zostay obcione termicznie zakadajc chodzenie od
temperatury 1800°C do temperatury 20°C [4]. Modelowanie
wykonano przy pomocy metody elementów sko czonych,
posugujc si pakietem Pro/Mechanica rmy PTC. Wyniki
modelowania w postaci map rozkadu napre cieplnych
dla czterech ukadów przedstawiono na Rys. 3.
Na podstawie wyników symulacji rozkadu napre
cieplnych dla kompozytów SiC-TiB2 stwierdzono, e w ziarnach borku tytanu, które posiadaj wiksz rozszerzalno
ciepln od osnowy dominuj naprenia rozcigajce. Wartoci tych napre s jednak zalene od ksztatu ziaren. Dla
ziaren posiadajcych powierzchnie wklse dochodzi do duego spitrzenia napre . Obserwowa to mona szczególnie dla serii HCT-30, w której dominuj due ziarna o zrónicowanym ksztacie. Zjawisko takie wystpuje równie w pozostaych seriach, lecz jego rozmiary s znacznie mniejsze.
W osnowie dominuj naprenia ciskajce, ale w pobliu ziaren fazy wtrconej zmieniaj znak i dochodzi tam
do rozcigania. Obszary stref rozciganych zalene s od
ksztatu i rozmiaru ssiadujcych z nimi ziaren fazy borkowej. Najmniej modykuj naprenia w osnowie mae ziarna
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a)

a))

b))
b)

c))
c)

d)
d)
Rys. 1. Droga propagacji szczelin w komp ozytach SiC-TiB 2:
a) HCT-S, b) HCT-F, c) HCT-30, d) Grade-F.
Fig. 1. Crack propagation path in the SiC-TiB 2composites:
a) HCT-S, b) HCT-F, c) HCT-30, d) Grade-F.
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Rys. 2. Histogramy rozkadu powierzchni przekroju ziaren TiB2
w kompozytach SiC- TiB2: a) GRADE-F, b) HCT-30, c) HCT-F,
d) HCT-S; kolorem szarym oznaczono histogram ze skal logarytmiczn.
Fig. 2. Histograms of TiB2grain cross section area distribution in the
SiC-TiB2composites: a) GRADE-F, b) HCT-30, c)HCT-F, d) HCT-S;
gray represents the histogram with logarithmic scale.
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SiC-TiB2

TiB2 o ksztacie zblionym do kolistego natomiast najwikszy wpyw wywieraj ukady kilku zblionych do siebie ziaren, szczególnie gdy ich rozmiary s znaczne.

5. Dyskusja wyników

a)

b)

c)

d)
Rys. 3. Wyniki symulacji rozkadu napre cieplnych dla kompozytów SiC-TiB2: a) GRADE-F, b) HCT-30, c) HCT-F, d) HCT-S; kolorem bordowym oznaczone s obszary o przewaajcym udziale
napre rozcigajcych a granatowym – ciskajcych.
Fig. 3. The results of simulation of the thermal stress distribution
for the SiC-TiB2 composites: a) GRADE-F, b) HCT-30, c) HCT-F,
d) HCT-S; maroon and navy indicates areas with a predominant
content of tensile and compressive stresses, respectively.

Wyniki przeprowadzonych bada wykazay, e najlepsze waciwoci mechaniczne posiada kompozyt oznaczony, jako HCT-F. Bardzo zblione wyniki uzyskay równie
spieki z serii HCT-S oraz Grade-F. Analiza wariancyjna wykonana przy prawdopodobie stwie 0,05 potwierdzia hipotez, e wyniki pomiarów uzyskane dla tych serii nale do
tej samej populacji. Wartoci wytrzymaoci na zginanie (ızg)
utrzymyway si dla nich na poziomie 500 [GPa] przy odpornoci na kruche pkanie powyej 7 [MPa·m0,5]. Byy to materiay, w których wtrcenia TiB2 posiaday niewielkie rozmiary,
rednia powierzchnia przekroju czstki miecia si dla nich
w zakresie pomidzy 6,5 a 9 [ m2]. Wyranie gorsze waciwoci posiada czwarty otrzymany kompozyt HCT-30, dla
którego ızg wynosia 420 [GPa], a KIc 5.2 [MPa·m0,5]. Zaobserwowane rónice potwierdzono równie przy pomocy analizy wariacyjnej. Dodatkowo róni si on równie znacznie
mikrostruktur w której dominoway due ziarna TiB2 o redniej powierzchni przekroju czstki na poziomie 24 [ m2].
Wyniki modelowania rozkadu napre cieplnych uzyskane dla tych serii ukazuj wystpowanie w ziarnach napre rozcigajcych, a w osnowie przewag napre ciskajcych. Taki rozkad jest zgodny z teoretycznym ukadem,
dla którego osnowa ma mniejszy wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej od wtrce . Jednak wartoci tych napre
i rozmiary obszarów napronych zale od pokroju ziaren
TiB2 oraz ich wzgldnego rozoenia w osnowie. W duych
ziarnach obecnych w ukadzie HCT-30, których ksztat jest
nieregularny rozmiary stref rozciganych s znaczne. Dochodzi tutaj równie do interakcji pomidzy nieznacznie oddalonymi wtrceniami, których efektem jest modykacja stanu napre w rozdzielajcej je osnowie. Taki rozkad napre sprzyja pkaniu wskro ziarnowemu, co obserwowano
na zdjciach mikrostruktury. Nie powoduje to oczekiwanego wzrostu energii pkania, a przeciwnie obnia wytrzymao tworzywa poprzez kumulacj napre . Podobne zjawisko wystpuje równie dla ukadów, w których rozmiary
ziaren fazy wtrconej s mniejsze. Dla nich jednak naprenia s nisze i zjawisko pkania wskro ziarnowego nie jest
dominujce. Dodatkowo modykacja napre osnowy wystpuje jedynie lokalnie i korzystnie wpywa na zwikszenie
energii pkania poprzez uruchamianie mechanizmów zwizanych z wyduaniem drogi propagacji szczeliny, tworzeniem rozwidle czy fragmentacj pkni. Wszystkie opisane mechanizmy odpowiedzialne za umocnienie obserwowano w kompozytach HCT-F, HCT-S oraz Grade-F.
Porównujc rónice pomidzy kompozytem HCT-F
a dwoma o nieznacznie tylko gorszych waciwociach
(HCT-S oraz Grade-F) naley stwierdzi, e wyniki modelowania rozkadu napre cieplnych s dla nich bardzo podobne. Jest to zwizane ze zblion mikrostruktur, na podstawie, której stworzone zostay modele wykorzystane do
oblicze . Jednak kompozyt HCT-F posiada przy niewielkich
rozmiarach wtrce szeroki rozkad redniej powierzchni
przekroju czstki (PP). Oznacza to e w osnowie ssiadoway ze sob ziarna znacznie rónice si rozmiarami. Napr-
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enia obliczone w osnowie s dla takiej konguracji s niewielkie i dziki temu nie obniaj wytrzymaoci a wpywaj
na odchylanie drogi pkania. Takie ukady wtrce mona
oczywicie zauway na mapach rozkadu napre uzyskanych dla wszystkich kompozytów SiC-C jednake na podstawie wyników analizy ilociowej mikrostruktury naley stwierdzi, e wystpienie opisywanego ukadu ziaren jest bardziej
prawdopodobne dla HCT-F ni dla pozostaych.
Równie porównanie wyników analizy mikrostruktury
z rozkadem napre dla kompozytu HCT-S pozwala zauway, e obecno silnie wyduonych ziaren (najmniejsza warto wspóczynnika ksztatu c), które w istocie s zaglomerowanymi ziarnami TiB2 powoduje wzrost wartoci napre , co w efekcie ogranicza mechanizm odchylanie na
rzecz pkania wskro ziarnowego. Potwierdzaj to obserwacje drogi rozprzestrzeniania si szczelin w tym kompozycie.
Podsumowujc opisane powyej wyniki mona wytypowa dla kompozytów SiC-TiB2 czynniki wpywajce pozytywnie na odporno na kruche pkanie i wytrzymao
na zginanie. Nale do nich drobnoziarnista mikrostruktura (o redniej powierzchni przekroju czstki na poziomie kilku m2) z szerokim rozkadem wielkoci wtrce TiB2. Taki
ukad zapewnia korzystny rozkad napre , które powoduj uruchamianie szeregu mechanizmów odpowiedzialnych
za zwikszenie energii pkania nie obniajc przy tym wytrzymaoci na zginanie.
Do niekorzystnych czynników naley zaliczy obecno
duych ziaren fazy borkowej. Powoduj one silny wzrost napre rozcigajcych w ziarnach i osnowie, co obnia wytrzymao i wywouje pkanie wskro ziarnowe niedajce
dodatkowego wzrostu energii pkania.

6. Wnioski
Badany kompozyt SiC-TiB2 jest przykadem materiau, w którym osnowa charakteryzuje si mniejszym wspóczynnikiem rozszerzalnoci cieplnej ni wtrcenia. Na podstawie wykonanych pomiarów i modelowania rozkadu napre cieplnych mona stwierdzi, e powstajce w tego
typu materiaach naprenia powoduj podwyszenie energii pkania. Najwiksze umocnienie zapewni moe mikrostruktura, przy której nie dochodzi do nadmiernego spitrzania si napre generowanych przy ssiednich wtrceniach. Ma na to wpyw udzia objtociowy fazy wtrconej,
rozmiar i ksztat ziaren oraz ich rozmieszczenie w osnowie.
S to czynniki zalenie od rodzaju faz skadowych, ich rónic w rozszerzalnoci cieplnej, waciwociach sprystych
czy wytrzymaoci. Jednak mikrostruktura, w której ziarna
wtrce maj ksztat zblionym do kulistego, nie zawieraj powierzchni wklsych oraz s równomiernie rozproszone w osnowie powoduje najmniejsze spitrzenie napre
rozcigajcych w osnowie, co zapewnia takiemu ukadowi
wysok wytrzymao i moliwo uruchamiania mechanizmów odpowiedzialnych za podwyszanie energii pkania.
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