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Wybrane kompozyty ceramiczne o fazach cigych
– analiza stanu napre
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Streszczenie
Praca prezentuje wyniki oblicze modelowych, wykonanych metod elementów skoczonych (MES) stanu napre gównych w materiaach kompozytowych, w których nie mona wyróni osnowy. Badano dwa rodzaje materiaów: kompozyt zawierajcy faz korundow
(Al2O3) i cyrkoniow (ZrO2 stabilizowane 3% mol. Y2O3) w proporcji objtociowej 1:1 oraz kompozyt zawierajcy trzy fazy, Al2O3, ZrO2
i WC, w proporcjach objtociowych 1:1:1. Wyjciowy model zosta w trakcie pracy zwery kowany rzeczywistym obrazem mikrostruktury
polikrystalicznych spieków. Obliczono stan napre maksymalnych wystpujcych w kompozytach.
Ponadto w pracy przeprowadzono szczegóowe badania stanu granic midzyfazowych w celu wery kacji zaoe przyjtych do
modelowania. Badania te wykazay, e wszystkie uyte fazy tworz spójne, zwarte granice, w których praktycznie nie mona wyróni
obszaru przejciowego.
Sowa kluczowe: kompozyty, naprenie resztkowe, granice midzyfazowe, waciwoci mechaniczne

SELECTED CERAMIC COMPOSITES WITH CONTINOUS PHASES – THE STRESS STATE ANALYSIS
The paper presents results of model calculations of the stress state for composites without precisely de ned matrix. Calculations were
performed by the FEM method. Two types of materials were investigated. The composite containing corundum (Al2O3) phase and yttria stabilized
zirconia (ZrO2) phase in 1:1 volume ratio. The second material was a tricompound composite containing corrundum, zirconia and tungsten
carbide, additionally. The volume ratio of constituent phases was 1:1:1. The starting model has been modi ed during sintering experiments
according to the real image of polycrystalline sintered bodies microstructure. The principal stress state in composites was calculated.
Additionally, during the investigations the detail investigation of interphase boundaries was done. It was necessary to verify the main
assumption for model calculations. The investigations shoved that all used phases create compact and coherent boundaries, practically
without any transition area.
Keywords: Composites, residual stress, interface, mechanical properties

Wprowadzenie
Polikrystaliczne, ceramiczne kompozyty zawierajce fazy
cige, s grup materiaów czsto stosowan w praktyce,
ze wzgldu na przewidywalno waciwoci (dua zgodno z „regu mieszanin”) i stosunkowo niewielkie kopoty
technologiczne z dyspersj faz skadowych (ze wzgldu
na duy udzia kadej z faz). Spiekane kompozyty badane
i wytwarzane s w szerokiej gamie zarówno z faz wglikowych, azotkowych jak i tlenkowych [1-3], a take w ukadach
wykorzystujcych poczenia wglik-azotek, azotek-tlenek,
tlenek-wglik [4-6]. Waciwy dobór faz skadowych pozwala uzyska kompozyt o poprawionych w stosunku do nich
waciwociach.
Spieczone, gste polikrysztay takich kompozytów
zawieraj w sobie, ex denitione, naprenia wewntrzne
(resztkowe, cieplne) bdce skutkiem niedopasowania
wspóczynników rozszerzalnoci cieplnej faz skadowych
(TWR – temperaturowy wspóczynnik rozszerzalnoci). Charakter tych napre (rozciganie-ciskanie) wynika z relacji
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TWR poszczególnych faz. Wielko napre jest efektem
bezwzgldnej rónicy TWR poszczególnych faz, a take ich
waciwoci sprystych (modu Younga, modu sztywnoci,
liczba Poissona) [7, 8].
Prezentowana praca skupia si na analizie modelowej
stanu napre wewntrznych w kompozytach zawierajcych fazy Al2O3-ZrO2 i Al2O3-ZrO2-WC. Wyniki skonfrontowane zostan z mikrostruktur i waciwociami rzeczywistych
spieków kompozytowych wykonanych w tych ukadach.

Modelowanie wstpne
Pierwszym krokiem w modelowaniu byo opracowanie
schematu przewidywanego wzajemnego uoenia faz
w projektowanych materiaach. Zaprojektowano przykadowe
schematy dla kompozytu dwu- i trójfazowego (Rys. 1). Fazy
zostay uoone w taki sposób aby zagwarantowa odpowiedni udzia powierzchniowy (odpowiadajcy objtociowemu)
fazy, a take aby dla kompozytu trójfazowego, udzia granic
midzyfazowych kadego z trzech typów by zbliony.

WYBRANE KOMPOZYTY CERAMICZNE O FAZACH CI

G YCH

– ANALIZA STANU...

w trakcie niniejszej pracy. Wery kacji tej dokonano stosujc techniki wysokorozdzielczej transmisyjnej mikroskopii
elektronowej. Wyniki przedstawione s w odrbnej czci
(Analiza granic midzyfazowych) niniejszej pracy.
W celu wywoania napre wewntrznych model zosta
obciony termicznie poprzez chodzenie od temperatury
spiekania (1650°C) do temperatury pokojowej (20°C). Modelowanie wykonano w paskim stan napre.
Stan napre wewntrznych obliczony dla materiaów
ilustruje Rys. 2.

a)

a)
b)
Rys. 1. Przykadowy, teoretyczny rozkad faz: a) w kompozycie
zawierajcym dwie cige fazy (ZrO2 i Al2O3) w stosunku (1:1), b)
w kompozycie zawierajcym trzy cige fazy (ZrO2, Al2O3 i WC)
w stosunku (1:1:1)

Modelowanie rozkadu napre wewntrznych (cieplnych) wykonano w oparciu o Metod Elementów Skoczonych (MES) z wykorzystaniem komercyjnego programu
Pro/ENGINEER Mechanica ( rmy Parametric Technology
Corporation) [9].
Na podstawie dwuwymiarowych schematów kompozytów
(Rys. 1) stworzony zosta model obliczeniowy. Wykorzystano w nim stae materiaowe zebrane w Tabeli 1, opisujce
waciwoci modelowanych ukadów takie jak gsto, modu
Young i liczba Poissona wyznaczone za pomoc pomiarów
defektoskopem ultrad wikowym, oraz wspóczynniki rozszerzalnoci cieplnej. Zaoono, e kompozyt ma izotropowe
waciwoci.
Tab. 1. Waciwoci mechaniczne faz skadowych badanych kompozytów
Gsto
rzeczywista
[g/cm3]

Modu
Younga
[GPa]

Liczba
Poissona

TWR
[×10-6 1/°C]

ZrO2

6,10

220

0,30

11,0

Al2O3

3,98

385

0,25

7,9

WC

15,70

700

0,21

5,2

b)
Rys. 2. Rozkad napre maksymalnych w kompozytach
przedstawionych na: a) Rys. 1a, b) Rys. 1b
Naprenia maksymalne generowane w ukadzie typu
duplex osigaj wartoci ok. 0,8 GPa dla napre rozcigajcych (w fazie cyrkoniowej) oraz ok. 0,7 GPa dla napre
ciskajcych (w fazie korundowej).
W ukadzie potrójnym, ze wzgldu na waciwoci wprowadzonej fazy wglikowej, modelowany stan napre ulega
zmianie i maksymalne obliczone wartoci sigaj ok. 2,0 GPa
dla napre rozcigajcych (w fazie cyrkoniowej) oraz ok.
1,0 GPa dla napre ciskajcych (w fazie wglikowej).
Faza korundowa jest poddawana napreniom rozcigajcym o wartociach niszych ni faza cyrkoniowa.

Wytworzenie kompozytów
W modelu obliczeniowm pominito istnienie granic midzyziarnowych jako elementów mikrostrukturalnych kompozytów, a take pominito ewentualn porowato. Zaoono
dodatkowo cakowit spójno faz skadowych kompozytów.
Te bardzo ostre zaoenie byo przedmiotem wery kacji

Projektowane materiay kompozytowe zostay wytworzone
z proszków czystych faz skadowych: roztwór stay 3% mol.
Y2O3 – 97% mol. ZrO2 (3Y-TZ, Tosoh), α-Al2O3 (TM-DAR,
Taimei Chemicals), WC (Baildonit). Zastosowano mechanicz-
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ne mieszanie proszków w mynie typu attritor, w rodowisku
alkoholu etylowego. Spieki uzyskano poprzez prasowanie na
gorco w temperaturze 1650oC przez 45 minut, w atmosferze
argonu.

kowano model geometryczny. Wyniki oblicze napre
maksymalnych przeprowadzonych dla poprawionych modeli
obu kompozytów przedstawia Rysunek 4.
Poza oczywist, wynikajc z ksztatu rzeczywistych ziaren, rónic w rozkadzie napre zaobserwowano wzrost
maksymalnych napre rozcigajcych w obu ukadach.
Dla ukadu Al2O3-ZrO2 wynosiy one ok. 1,3 GPa, a dla ukadu Al2O3-ZrO2-WC ok. 2,3 GPa. Maksymalne naprenia
ciskajce ksztatoway si na takim samym poziomie jak
w poprzednio wykonanych obliczeniach. Taki stan rzeczy
naley przypisa kumulacji napre na ostrokrawdzistych
ziarnach.

a)

a)

b)
Rys. 3. Przykadowy, rzeczywisty rozkad faz: a) w kompozycie
zawierajcym dwie cige fazy w stosunku (1:1), b) w kompozycie
zawierajcym trzy cige fazy w stosunku (1:1:1)

Przykady uzyskanych mikrostruktur, trawionych termicznie, uzyskanych za pomoc skaningowej mikroskopii
elektronowej (Nova Nano SEM 200, FEI Company, detektor
elektronów wstecznie rozproszonych (BSED)) zamieszczono
na Rysunku 3.
Analiza powyszych mikrostruktur wskazuje wyra nie, e
zaoony i przedstawiony w pierwszej czci prezentowanej
pracy model uoenia wzajemnego faz nie oddaje obrazu
rzeczywistych mikrostruktur. Uzyskane w spiekach bardzo
mae wielkoci ziaren (ok. 100-800 nm) i ich bardzo dobra
homogenizacja (rozproszenie faz skadowych) powoduj, e
realnie uzyskana mikrostruktura nieco odbiega od zaoonej, szczególnie w sposobie modelowania krzywizny granic
w punktach potrójnych (na styku trzech ziaren). Zastosowane
w modelu przyblienie któw dwuciennych ukiem nie oddaje waciwie rzeczywistych relacji uoenia faz.

Modelowanie napre na podstawie
rzeczywistych mikrostruktur
Na podstawie rzeczywistych obrazów mikrostruktur,
których przykady przedstawiono na Rysunku 3, zmody -
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b)
Rys. 4. Rozkad napre maksymalnych w kompozytach przedstawionych na: a) Rys. 3a, b) Rys. 3b

Analiza granic midzyfazowych
Wszystkie wykonane obliczenia wykorzystyway zaoenie o doskonaej spójnoci faz i praktycznym „nie istnieniu”
granicy midzyfazowej jako obszaru, który zajmowaby
w materiale objto o waciwociach innych ni fazy uytych skadników kompozytowych.
Wery kacji tego zaoenia dokonano przeprowadzajc
badania za pomoc wysokorozdzielczego transmisyjnego
mikroskopu elektronowego Technai G2 FEG.
Uzyskane wyniki zebrano na Rysunkach 5 - 8. Obrazy
mikrostruktur pochodzce z transmisyjnego mikroskopu
elektronowego potwierdzaj przesank z obserwacji
w mikroskopie skanningowym, e ziarna faz skadowych
w badanych kompozytach cile do siebie przylegaj i nie
obserwuje si obszaru przejciowego.
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Rys. 5. Obraz mikrostruktury kompozytu ZrO2-Al2O3 w jasnym polu
oraz odpowiadajce mu dyfrakcje elektronowe pochodzce ze
wskazanych strzakami miejsc

Rys. 7. Obraz mikrostruktury kompozytu ZrO2-Al2O3-WC w jasnym
polu oraz odpowiadajce mu dyfrakcje elektronowe pochodzce
od ziaren WC i Al2O3

Rys. 6. Obraz mikrostruktury kompozytu ZrO2-Al2O3 w jasnym polu
(BF) oraz obraz wysokorozdzielczy mikrostruktury obszaru granicy
midzyfazowej i odpowiadajce jej transformaty Fouriera (FFT)
paszczyzn sieciowych obserwowanych faz

Rys. 8. Obraz wysokorozdzielczy mikrostruktury obszaru punktu
styku trzech faz w kompozycie ZrO2-Al2O3-WC wraz z transformatami
Fouriera (FFT) poszczególnych faz i obrazami odwrotnej transformaty Fouriera (IFFT) odpowiadajcego granicy midzyfazowej

Podsumowanie

Podzikowanie

Wyniki bada mikrostrukturalnych uzyskane w prezentowanej pracy dokumentuj spójno i koherencj granic midzyfazowych w ukadach ZrO2-Al2O3, ZrO2-WC i Al2O3-WC.
Stwierdzenie tego faktu pozytywnie zwery kowao prawdziwo modelu przyjtego do oblicze napre resztkowych
w kompozytach o fazach cigych, w ukadach ZrO2-Al2O3
i ZrO2-Al2O3-WC, który zakada nieistnienie obszarów przejciowych pomidzy fazami skadowymi.
Naley jednak podkreli, e taki istniejcy, rzeczywisty
stan napre, w przypadku braku obszarów przejciowych
pomidzy fazami charakteryzuje si gwatownymi przejciami
od napre ciskajcych do rozcigajcych (i odwrotnie)
w submikronowych obszarach materiau, de niowanych
poprzez wielko ziarna. Zakres tych zmian musi wpywa
na waciwoci mechaniczne kompozytów.
Przeprowadzone obserwacje mikrostrukturalne, chocia
poszerzaj wiedz o strukturze granic midzyfazowych
w badanych ukadach, nie pozwalaj jednak na wycignicie ilociowych wniosków co do wytrzymaoci konkretnego
poczenia midzyfazowego.

Praca powstaa dziki nansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego w ramach projektu
badawczego nr 3 T08D 028 30.

Literatura
[1] Rutkowski P, Stobierski L., Buko M.M.: Materiay Ceramiczne,
LVI [4] (2004) 135-143.
[2] Kusunose T., Cho M.-J.; Sekino T., Niihara K.: Materials Science
Forum, 544-545 (2007) 761-764.
[3] Pyda W., Brzeziska-Miecznik J., Bucko M.M., Pdzich Z., Pyda
A.: Glass Phisics and Chemistry ( zika i Khimya Stekla) 31 [4]
(2005) 554-561.
[4] Dong Shaoming; Jiang Dongliang: Tan Shouhong: Guo Jingkun;
Ceramics international, 21 [6] (1995) 451-455.
[5] Yang J.-F., Sekino T., Choa Y.-H., Niihara K., Mater. Sci. Res.
Int., 5 [2] (1999) 84-89.
[6] Pdzich Z., Haberko K., Piekarczyk J., Faryna M., Lityska L.:
Materials Letters, 36 [7] (1998) 70-75.
[7] Selsing J.: Journal of the American Ceramic society, 74 (1961)
419.
[8] Taya M., Hayashi S., Kobayashi A.S., Yoon H.S.: Journal of the
American Ceramic Society, 73 [5] (1990) 1381-1391.
[9] Grabowski G., Pdzich Z.: Journal of the European Ceramics
Society, 27 [2-3] (2007) 287-1292.

i

MATERIA£Y CERAMICZNE, 60, 4, (2008)

261

