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Streszczenie
W artykule przedstawiono wpáyw atmosfery spiekania (powietrze, argon, wodór) na mikrostrukturĊ i wybrane wáaĞciwoĞci kompozytów Al2O3-Ni. Kompozyty otrzymane byáy w procesie prasowania i spiekania proszków Al2O3 i Ni. Zastosowanie róĪnych atmosfer spiekania doprowadziáo do zróĪnicowanej budowy fazowej kompozytów. Kompozyty spiekane w atmosferze argonu oprócz Al2O3 i Ni charakteryzowaáy siĊ obecnoĞcią NiO. Badania przy uĪyciu dyfrakcji rentgenowskiej ujawniáy obecnoĞü NiO w warstwie zewnĊtrznej kompozytu.
W przypadku spiekania w powietrzu stwierdzono obecnoĞü fazy spinelowej NiAl2O4 zarówno w warstwie zewnĊtrznej, jak i w Ğrodku próbki
o czym Ğwiadczą charakterystyczna, niebiesko-turkusowa barwa próbki na caáym jej przekroju oraz, potwierdzające obecnoĞü spinelu, badania dyfrakcji rentgenowskiej. Powstanie NiO oraz NiAl2O4 Ğwiadczy o procesie utleniania cząstek Ni na etapie konsolidacji. W przypadku spiekania w atmosferze argonu warstwa NiO powstaje na granicy miĊdzyfazowej Ni/Al2O3 jako skutek absorpcji tlenu na powierzchni
cząstek proszku Ni juĪ na etapie mieszania i prasowania proszków. Natomiast spiekanie w atmosferze powietrza doprowadziáo do utworzenia fazy spinelowej. W szczególnoĞci w warstwie zewnĊtrznej doszáo do caákowitego przereagowania Ni i przejĞcia do spinelu NiAl2O4.
Spiekanie w redukującej atmosferze H2 zapewnia dwufazową budowĊ kompozytu záoĪoną z rozmieszczonych w osnowie Al2O3 cząstek Ni.
RóĪnice w budowie fazowej kompozytów powodują róĪnice w ich gĊstoĞci i porowatoĞci, a takĪe twardoĞci. NajwyĪszą gĊstoĞü jak równieĪ twardoĞü uzyskano w kompozytach spiekanych w H2.
Sáowa kluczowe: cermetale, tlenek glinu, nikiel, atmosfera spiekania

EFFECT OF SINTERING ATMOSPHERE ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF Al2O3-Ni COMPOSITES
This paper presents the effect of sintering atmosphere (air, argon, hydrogen) on the microstructure and selected properties of Al2O3-Ni
composites. The composites were obtained by pressing and sintering of Al2O3 and Ni powders. The use of different sintering atmospheres
has led to composites of various phase compositions. The composites sintered in argon shown the presence of NiO in addition to Al2O3
and Ni. X-ray diffraction studies revealed NiO in an outer layer of the material. In the case of sintering in air, the NiAl2O4 spinel phase was
detected, either on the sample surface and in the sample interior. The fact provides a characteristic blue-turquoise color of the sample
throughout its cross section. The presence of NiAl2O4 was con¿rmed by X-ray diffraction studies. The formation of NiO and NiAl2O4 indicates
oxidation of Ni particles during the consolidation process. In the case of sintering in argon, the NiO layer is formed at the Ni/Al2O3 interface
as a result of oxygen absorption on the surface of Ni particles during mixing and pressing the powders. Sintering in air led to the formation
of spinel. In particular, there was a complete transition of Ni to the spinel NiAl2O4 in the outer layer. Sintering in the reducing atmosphere
of H2 provides a two-phase composite structure composed of nickel particles distributed in the Al2O3 matrix. Differences in the composite
phase-compositions cause differences in their density, porosity and hardness. The highest density and hardness were obtained for the
composites sintered in H2.
Keywords: Ceramic-metal composites, Alumina, Nickel, Sintering atmosphere

1. Wprowadzenie
W dobie XXI w. mamy do czynienia ze stale rosnącym
zapotrzebowaniem na niekonwencjonalne materiaáy o unikatowych wáaĞciwoĞciach. Skutkiem tego jest ciągáy postĊp
w dziedzinie techniki i technologii oraz wzrastająca masowoĞü wytwarzanych produktów ¿nalnych. WĞród nich moĪemy wyróĪniü grupĊ materiaáów kompozytowych o osnowie
ceramicznej (ceramic matrix composites – CMC). Gáównym
celem ich wytwarzania jest ograniczenie kruchoĞci tworzyw
ceramicznych wiąĪącej siĊ w znacznej mierze z procesem
ksztaátowania [1]. Wzrost odpornoĞci na kruche pĊkanie
uzyskuje siĊ poprzez wprowadzenie do osnowy ceramicz-

nej równomiernie rozmieszczonych cząstek fazy metalicznej, które wykazują zdolnoĞü do odksztaácenia plastycznego
[2]. Przykáadem tego typu materiaáów są kompozyty Al2O3-Ni
bĊdące przedmiotem licznych badaĔ opisywanych w literaturze Ğwiatowej [3-9]. Wytwarzane są one za pomocą róĪnych
procesów, np. poprzez spiekanie proszków Al2O3 oraz NiO
w atmosferze redukującej [6], poprzez spiekanie proszków
Al2O3 pokrytych Ni [7], spiekanie techniką plazmową [8], czy
teĪ za pomocą metody zol-Īel [9]. Analiza procesu konsolidacji proszków Al2O3 i Ni, w szczególnoĞci wpáyw atmosfery spiekania na wáaĞnie kompozytów jest tematem prezentowanej pracy.
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2. CzĊĞü eksperymentalna
2.1. Charakterystyka materiaáów wyjĞciowych
Materiaáami uĪytymi do wytworzenia kompozytów Al2O3
+Ni byá submikronowy proszek Į-Al 2O 3 TM-DAR firmy
„Taimei” o gĊstoĞci d = 3,8 g/cm3 oraz submikronowy proszek niklu ¿rmy „Sigma-Aldrich” o gĊstoĞci d = 8,9 g/cm3.
Rentgenowska jakoĞciowa analiza fazowa proszków nie wykazaáa obecnoĞci innych faz poza odpowiednio Al2O3 i Ni.
Obserwacje SEM, przy uĪyciu mikroskopu elektronowego
HITACHI SU-7, pozwoliáy na przedstawienie morfologii proszków Į-Al2O3 (Rys. 1) oraz niklu (Rys. 3). Komputerowa analiza obrazu wykonana z wykorzystaniem programu MicroMeter [10] umoĪliwiáa okreĞlenie wielkoĞci cząstek proszków,
rozkáadu wielkoĞci cząstek proszków oraz wielkoĞci wydzieleĔ w kompozytach (Rys. 2 i 4).
Zarówno proszki Al2O3 jak i Ni charakteryzowaáy siĊ morfologią zbliĪoną do kulistej. Rozkáady wielkoĞci cząstek byáy
jednorodne. Obliczona Ğrednia wielkoĞü cząstki w przypadku proszku Al2O3 wynosiáa 155 nm (Rys. 2), a Ni - 512 nm
(Rys.4). Oba proszki cechowaáa skáonnoĞü do tworzenia siĊ
aglomeratów.

Rys. 3. Morfologia proszku niklu Ni (zdjĊcie SEM).
Fig. 3. Morphology of the Ni powder (SEM image).

Rys. 4. Rozkáad wielkoĞci cząstek proszku niklu Ni; N – uáamek objĊtoĞciowy, d – Ğrednica cząstki.
Fig. 4. Particle size distribution of the Ni powder; N – volume fraction, d – particle diameter.

Rys. 1. Morfologia proszku Į-Al2O3 (zdjĊcie SEM).
Fig. 1. Morphology of the Į-Al2O3 powder (SEM image).

2.2. Technologia wytwarzania kompozytów
Wykonane zostaáy 3 serie próbek (nazywane w dalszej
czĊĞci Seria I, Seria II i Seria III) róĪniące siĊ od siebie parametrami procesu wytwarzania. W skáad kaĪdej z serii wchodziáy 4 rodzaje próbek: 1. wykonana w 100% z Al2O3 oraz 3
z kompozytów typu Al2O3 + x Ni o nastĊpującym udziale niklu w kompozycie: x = (5, 10 i 15)% obj. Schemat procesów
wytwarzania zostaá przedstawiony na Rys. 5.

2.3. Metodyka badaĔ

Rys. 2. Rozkáad wielkoĞci cząstek proszku Į-Al2O3; N – uáamek objĊtoĞciowy, d – Ğrednica cząstki.
Fig. 2. Particle size distribution of the Į-Al2O3 powder; N – volume
fraction, d – particle diameter.
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Obserwacje mikrostruktury kompozytów wykonane zostaáy za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego
HITACHI SU-70.
Rentgenowska analiza fazowa wykonana zostaáa przy
uĪyciu dyfraktometru rentgenowskiego ¿rmy Philips z goniometrem X-Pert. UĪyto promieniowania CuKa o dáugoĞci
fali Ȝ = 0,1541837 nm, monochromatyzowanego gra¿tem
na wiązce odbitej. Warunki zapisów byáy nastĊpujące: napiĊcie - 40 kV, prąd - 30 mA, zakres kątowy 2Q od 15° do
100°, krok D2Q - 0,025°, czas zliczania - 10 s.

WPàYW ATMOSFERY SPIEKANIA NA MIKROSTRUKTURĉ I WàAĝCIWOĝCI KOMPOZYTÓW Al2O3-Ni

GĊstoĞü i porowatoĞü kompozytów wyznaczono metodą
waĪenia hydrostatycznego zgodnie z normą PN-76 E-06307.

3. Wyniki i ich omówienie
Otrzymane kompozyty, Serii I, ulegáy znacznemu popĊkaniu oraz rozwarstwieniu. Prawdopodobnie byáo to wynikiem
nieprawidáowo dobranych parametrów wytwarzania: zbyt wysokie ciĞnienie prasowania i zbyt duĪa szybkoĞü cháodzenia.
Próbki Serii II i Serii III, na podstawie obserwacji makroskopowych, moĪna uznaü za dobrze zagĊszczone: brak
widocznych spĊkaĔ czy rozkruszeĔ na powierzchni. Cechą
charakterystyczną kompozytów z Serii II byáa intensywna
niebiesko-turkusowa barwa (Rys. 6) sugerująca powstanie
nowej fazy w trakcie spiekania. Próbki zawierające nikiel,
z Serii III, cechowaáy siĊ jednolitą barwą zbliĪoną do barwy
niebiesko-szarej sprzed procesu spiekania (Rys. 6). Analiza
fazowa próbek kompozytowych wykonana metodą dyfrakcji
promieni rentgenowskich wykazaáa obecnoĞü na powierzchni nastĊpujących faz:
– Seria I: Al2O3, Ni, NiO;
– Seria II: Al2O3, NiAl2O4 (Rys. 7);
– Seria III: Al2O3, Ni.
W próbkach Serii I powstaáa nowa faza - tlenek niklu.
Mogáa ona powstaü w postaci cienkiej warstwy na granicy
miĊdzyfazowej pomiĊdzy cząstkami niklu a korundem podczas spiekania w atmosferze argonu w warunkach ciĞnienia cząstkowego tlenu umoĪliwiającego wytworzenie wiąza-

Rys. 6. Próbki kompozytu Al2O3+10%Ni; a) niebieska - Seria II,
b) szara - Seria III.
Fig. 6. Samples of Al2O3+10%Ni composites: a) blue-coloured - Series II, b) grey-coloured - Series III.

Rys. 5. Schemat technologiczny wytwarzania kompozytów Al2O3+Ni.
Fig. 5. Flow chart of the fabrication of Al2O3+Ni composites.

Badanie twardoĞci przeprowadzono przy uĪyciu uniwersalnego twardoĞciomierza Zwick/RoellZ2,5 (ZHU0,2) wyposaĪonego w kamerĊ. Do wyznaczenia twardoĞci kompozytów zastosowano metodĊ Vickersa przy obciąĪeniu 10 kG
(HV10), prĊdkoĞci obciąĪania 7 N/s, czasie oczekiwania
w punkcie przyáoĪenia obciąĪenia 12 s oraz szybkoĞci przesuwu wgáĊbnika podczas odciąĪania 0,5 mm/min.

Rys. 7. Wynik rentgenowskiej analizy fazowej próbki kompozytu
Al2O3+15%Ni (Seria II).
Fig. 7. The result of X-ray phase analysis of the Al2O3+15%Ni composite (Series II).
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Rys. 8. Obraz SEM mikrostruktury kompozytu Al2O3+15%Ni (Seria
III); pola jasne - Ni, pola ciemne - Al2O3.
Fig. 8. SEM image of the microstructure of Al2O3+15%Ni composites
(Series III); light ¿elds - Ni, dark ¿elds - Al2O3.

nia chemicznego pomiĊdzy niklem i tlenem, jednak niĪszego od wartoĞci progowej tworzenia siĊ spinelu. Tworzenie
siĊ tlenku niklu na granicy miĊdzyfazowej Ni/Al2O3 jest potwierdzone w literaturze przedmiotu [10].
W przypadku kompozytów Serii II wykryto fazĊ spinelową
NiAl2O4. Powstanie tej fazy byáo moĪliwe przy duĪym ciĞnieniu cząstkowym tlenu, powyĪej wartoĞci progowej tworzenia
siĊ spinelu ze wzglĊdu na przeprowadzenie spiekania w atmosferze powietrza [6]. Brak wystĊpowania czystego niklu
w skáadzie fazowym na powierzchni próbek kompozytowych
Ğwiadczy o jego caákowitym przereagowaniu i przejĞciu do
fazy spinelowej.
Skáad fazowy próbek Serii III nie zmieniá siĊ po procesie spiekania w porównaniu ze skáadem fazowym po prasowaniu. Potwierdzone to zostaáo takĪe w trakcie obserwacji
SEM (Rys. 8). Wpáyw na to miaáa redukująca atmosfera wodoru zastosowana podczas spiekania.
Wyniki oznaczeĔ gĊstoĞci pozornej i teoretycznej, porowatoĞci oraz skurczliwoĞci zostaáy przedstawione w Tabeli 1.

Wszystkie próbki Serii I i zawierające nikiel próbki Serii II
charakteryzują siĊ niskimi gĊstoĞciami pozornymi, duĪo niĪszymi od gĊstoĞci teoretycznej. Niską gĊstoĞü próbek serii I moĪna wytáumaczyü záym doborem parametrów procesu technologicznego. Dla Serii II wpáyw atmosfery spiekania
(powietrza) na utlenienie niklu skutkuje powstaniem fazy spinelowej. WiąĪe siĊ to z 6-krotnym zwiĊkszeniem objĊtoĞci
spinelu [4]. NajwyĪszą gĊstoĞü mają próbki Serii III, lecz jest
ona takĪe niĪsza od gĊstoĞci teoretycznej o wartoĞü 7,5-14%.
PorowatoĞü prawie wszystkich próbek trzech badanych
serii roĞnie wraz z ze wzrostem zawartoĞci niklu. PorowatoĞü próbek Serii III jest najmniejsza, podobnie jak róĪnica
pomiĊdzy najmniejszą a najwiekszą wartoĞcią porowatoĞci
próbek tej samej serii (ok. 8%).
Z powodu sáabej konsolidacji próbek Serii I nie wyznaczona zostaáa skurczliwoĞü spiekania. SkurczliwoĞü próbek
Serii II oraz Serii III maleje wraz ze wzrostem zawartoĞci niklu. W przypadku próbek Serii III maleje ona od wartoĞci ok.
16% do ok. 13% i ulega stabilizacji na tym poziomie. W przypadku próbek Serii II spadek ten jest znacznie wiĊkszy i wynosi 14%, przy czym warto zauwaĪyü, Īe spiek zawierający 15% niklu praktycznie siĊ nie skurczyá, w porównaniu do
wypraski z taką samą zawartoĞcią metalu. Spowodowane
to byáo powstaniem wydzieleĔ glinianu niklu, których objĊtoĞü wáaĞciwa jest szeĞü razy wiĊksza niĪ objĊtoĞü atomu
niklu (VNi = 10,93 Å3 oraz Vspinelu = 65,16 Å3) [4].
Pomiary twardoĞci próbek Serii II oraz Serii III przedstawione zostaáy w Tabeli 2. Zbadanie twardoĞci próbek Serii I
byáo niemoĪliwe ze wzglĊdu na ich rozwarstwienie i rozkruszenie. Wyniki twardoĞci próbek Serii II oraz Serii III wskazują na jej spadek wraz ze wzrostem zawartoĞci niklu. TwardoĞü próbek Serii II jest niĪsza od twardoĞci próbek Serii III
w zakresie od (0-15)% niklu, co jest spowodowane mniejszą gĊstoĞcią, wiĊkszą porowatoĞcią, a tym samym i mniejszą skurczliwoĞcią tych próbek. DoĞü duĪa róĪnica twardoĞci (ok. 450 HV) pomiĊdzy próbkami czystego Al2O3 Serii II
i Serii III jest prawdopodobnie wynikiem wyĪszej temperatury spiekania próbek Serii II (1400°C) od Serii III (1300°C)
i tym samym rozrostem ziarna.

Tabela 1. Wyniki pomiarów gĊstoĞci, porowatoĞci i skurczliwoĞci.
Table 1. The results of density, porosity and shrinkage measurements.

Seria

I

II

III

18,19 ± 1,25

ȡpozorna
[g/cm3]

ȡteor
[g/cm3]

0

2,82 ± 0,07

Potwarta
[%]

SkurczliwoĞü sd
[%]
-

5

2,81 ± 0,12

4,14

67,91 ± 2,90

21,85 ± 1,43

-

10

3,03 ± 0,09

4,39

68,93 ± 2,05

11,52 ± 1,05

-

15

3,04 ± 0,12

4,64

65,59 ± 2,58

23,37 ± 1,89

0

3,57 ± 0,08

3,89

91,82 ± 2,06

5,97 ± 0,29

14,8 ± 1,1

5

2,98 ± 0,14

4,14

71,96 ± 3,38

26,01 ± 1,33

5,8 ± 0,7

10

2,92 ± 0,11

4,39

66,55 ± 2,51

29,13 ± 1,22

2,9 ± 0,2

15

2,98 ± 0,12

4,64

64,18 ± 2,58

29,28 ± 0,98

0,8 ± 0,6

0

3,60 ± 0,03

3,89

92,50 ± 0,77

5,04 ± 0,76

16,2 ± 1,4

5

3,72 ± 0,08

4,14

89,89 ± 1,93

9,89 ± 0,86

13,5 ± 1,2

10

3,91 ± 0,09

4,39

89,05 ± 2,05

10,01 ± 1,03

13,3 ± 1,3

15

3,99 ± 0,14

4,64

85,97 ± 3,02

12,95 ± 1,21

13,2 ± 0,9

± przedziaáy ufnoĞci oszacowano na poziomie ufnoĞci 0,95

92

3,89

ȡpozorna
ȡteor
[%]
72,51 ± 2,48

ZawartoĞü Ni
[% obj.]
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Tabela 2. TwardoĞü HV10 próbek Serii II i Serii III.
Table 2. Hardness HV10 of the samples taken from Series II and Series III.

Seria II
Seria III

Kompozyt

Al2O3

Al2O3+5%Ni

Al2O3+10%Ni

Al2O3+15%Ni

TwardoĞü HV10
(Ğrednia z 10. pomiarów
± odchylenie standardowe)

1208 ± 166

531 ± 44

370 ± 18

361 ± 25

1652 ± 188

1051 ± 54

902 ± 43

590 ± 49
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