MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 60, 4, (2008), 286-289

Niezawodno materiaów kompozytowych na
osnowach tlenków glinu i cyrkonu
ZBIGNIEW PDZICH
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki Specjalnej
e-mail: pedzich@agh.edu.pl

Streszczenie
Praca prezentuje wyniki bada nad niezawodnoci 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 faza wzmacniajca
dodana jest w ilociach przekraczajcych próg perkolacji i stanowi ona faz cig (tzw. struktury duplex).
Oszacowanie niezawodnoci tych tworzyw oparto o badania moduu Weibulla obliczonego na podstawie wyników bada wytrzymaoci
na zginanie kompozytów. W pracy opisano wpyw mikrostruktury kompozytów na wytrzymao oraz jej rozkad.
Sowa kluczowe: kompozyty, niezawodno , Al2O3, ZrO2

RELIABILITY OF COMPOSITES WITH ALUMINA AND ZIRCONIA MATRICES
The paper presents results of investigation on reliability of the group of sintered composite materials basing on zirconia and alumina
matrix containing oxide or carbide inclusions. Investigation contained compositions with particulate inclusions and others consisting of
continuous phases.
The reliability estimation basing on the Weibull parameter value calculated from bending strength results. Paper presents also description of the composite microstructure in uence on bending strength and its distribution.
Keywords: Composites, reliability, Al2O3, ZrO2

Wprowadzenie
Kompozyty w ukadzie -Al2O3 – TZP (tetragonalne
polikrysztay ZrO2) s materiaami konstrukcyjnymi o wszechstronnych moliwociach zastosowa we wspóczesnej
technice. W zalenoci od skadu otrzymuje si materiay
o poprawionej wytrzymaoci, odpornoci na pkanie, twardoci lub odpornoci na zuycie [1-3]. Znane s równie
korzystne efekty wprowadzania do tych materiaów wtrce
wglikowych, które korzystnie wpywaj na ich waciwoci
[4, 5]. Finalny efekt wzmocnienia jest funkcj wielu zmiennych, wród których najwaniejsze to: wielko ziaren osnowy i wtrce w spiekach, skad fazowy ziaren cyrkonowych,
stan napre resztkowych w kompozycie oraz rozwinicie
granic midzyfazowych (ksztat ziaren fazy wtrconej).
Wpyw wielu czynników utrudnia precyzyjne przewidywanie
waciwoci mechanicznych.
Prezentowana praca bada relacje pomidzy udziaem
i uoeniem faz w kompozycie, a waciwociami mechanicznymi, szczególnie wytrzymaoci i niezawodnoci
rozumian jako warto parametru Weibulla.

Eksperyment
Kompozyty badane w prezentowanej pracy wytworzono
z komercyjnie dostpnych proszków faz skadowych. Uyto
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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.
Spiekanie tworzyw przeprowadzano technik prasowania
na gorco w atmosferze argonu, w gratowej matrycy. Tworzywo cyrkonowe (tzw. ceramika TZP – tetragonal zirconia
polycrystals) jak i kompozyty na jego osnowie spiekano
w 1500°C, 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 30 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.
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 dodat-

NIEZAWODNO

kiem 10 % obj. ZrO2 i WC do osnowy -Al2O3 (oznaczone
odpowiednio A9/Z1 i A9/W1) oraz tworzywa z dodatkiem
10 % obj. -Al2O3 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) 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 (). Modu Younga (E)
wyznaczono z pomiarów prdkoci rozchodzenia si fal
ultrad wikowych w materiale [6]. Twardo Vickersa (HV)
mierzono przy nacisku wgbnika 9,81 N. Odporno na
pkania (KIc) wyznaczono równie z wykorzystaniem metody
wgbnikowej. W tym wypadku obcienie piramidki diamentowej wynosio 49,05 N. Obliczenia wartoci przeprowadzono
wedug wzoru Niihary opracowanego dla modelu pkni
Palmqvista [7].
Wytrzymao () wyznaczono metod trójpunktowego zginania próbek o wymiarach 25 x 2,5 x 2 mm.
Obcienie przykadano z prdkoci 1 mm/min. Parametr
Weibulla (m) obliczono wykorzystujc wyniki bada wytrzymaoci dla 40 próbek, stosujc procedury opisane w [8], wg
zalenoci:
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gdzie: m jest parametrem Weibulla, P jest wartoci prawdopodobiestwa, e próbka “przeyje” naprenie , a 0 jest
wartoci  dla której warto P wynosi 1/e (~ 37 %).
Mikrostruktury materiaów analizowano scanningowym
mikroskopem elektronowym Nova Nano SEM 200 (FEI
Company) przy pomocy detektora elektronów wstecznie
rozproszonych (BSED).

Wyniki bada i komentarz
Rezultaty wykonanych bada zebrane s w Tabeli 1.
Wszystkie badane materiay w czasie spiekania uzyskay
gstoci przynajmniej 98,5% gstoci teoretycznej. Najwysze zarejestrowane gstoci to 99,5-99,7%. Zagszczenie,
determinujce porowato tworzywa jest bardzo istotne
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z punktu widzenia badania wytrzymaoci, a co za tym idzie
równie niezawodnoci. Pory pozostajce w materiale dziaaj jako koncentratory napre i ich „stenie” jest bardzo
istotne. Okoo 1% rónicy w porowatoci (pomidzy 0,3,
a 1,5%) oznacza piciokrotn rónic w porowatoci i na
tak wysokim poziomie zagszczenia z pewnoci wpywa
na wyniki bada wytrzymaoci. Stopie tego wpywu nie
jest jednak na tyle duy, aby mona byo zaobserwowa
w wród rezultatów tendencj typu „im mniejsza gsto ,
tym mniejsza wytrzymao ”. Oznacza to, e uzyskane
gstoci spieków pozwalaj na konstruktywn analiz wyników pod ktem wpywu rodzaju i iloci faz w kompozycie
na wytrzymao .
Twardoci spieków i zmierzone wartoci moduów Younga, w zasadzie podporzdkowuj si „regule mieszanin”,
tzn. e zmierzone wartoci tych parametrów s wypadkow
wartoci twardoci, czy moduu Younga, faz skadowych,
z uwzgldnieniem ilociowego udziau tych faz. Jest to
typowe zachowanie dla kompozytów ziarnistych, gdy
wspomniane parametry maj charakter „objtociowy”, tzn.
poza zagszczeniem, nie zale od innych, trudno mierzalnych czynników, np. wielkoci ziaren, wytrzymaoci granicy
midzyziarnowej, itp.
Inaczej przedstawia si z zmiana odpornoci na kruche
pkanie mierzonej wartoci wspóczynnika KIc. Jego warto
dla kompozytów, nie jest addytywna i praktycznie w kadym
przypadku w materiale nie jednofazowym obserwujemy
wzrost wartoci KIc w stosunku do fazy pojedynczej. Zjawisko
to jest efektem wprowadzania do materiau, poprzez sam fakt
obecnoci rónych faz, dodatkowych mechanizmów umacniania, zwizanych bd to z oddziaywaniem pojedynczych
ziaren z pkniciem biegncym przez materia [9], bd to z
pojawieniem si napre resztkowych pochodzcych z niedopasowania wspóczynników rozszerzalnoci cieplnej faz
skadowych [10], czy te wreszcie z pojawieniem si nowego
typu granic midzyziarnowych, tj. granic midzyfazowych o
innych waciwociach. Analiza danych z Tabeli 1 dotyczcych odpornoci na pkanie pozwala na wysnucie wniosku,
e efektywniejsze umocnienie uzyskuje si w kompozytach
ziarnistych, w których mamy wyizolowane wtrcenia (A9/Z1,
A9/W1 lub Z9/W1). W materiaach tych uzyskano najwyszy, liczony wzgldnie w stosunku do wyjciowej osnowy,
wzrost wartoci wspóczynnika KIc. W tworzywach Z5/A5
i Z3/A3/W3 nie mona wyróni osnowy, wic punkt wyjcia

Tab. 1. Waciwoci osnów i kompozytów badanych w pracy

Materia

Gsto
wzgldna,
Uwzgl., %

Twardo
Vickersa,
HV, GPa

Modu
Younga,
E, GPa

Odporno na
pkanie (metod
nakuwania), KIc,
MPam0,5

rednia warto
wytrzymaoci na
zginanie, V, MPa

Maksymalna warto
wytrzymaoci na
zginanie, Vmax, MPa

Parametr
Weibulla,
m

A10

99,3 ± 0,1

17,0 ± 1,2

379 ± 6

3,6 ± 0,3

600 ± 120

780

6

A9/Z1

98,5 ± 0,1

17,0 ± 0,4

361 ± 5

5,1 ± 0,5

1200 ± 120

1450

9

A9/W1

98,8 ± 0,1

18,7 ± 0,8

394 ± 7

5,5 ± 0,7

450 ± 45

550

12

Z10

99,5 ± 0,1

14,0 ± 0,5

209 ± 5

5,0 ± 0,5

1150 ± 75

1250

18

Z9/A1

99,0 ± 0,1

15,0 ± 0,6

216 ± 4

6,0 ± 0,4

1050± 55

1230

12

Z9/W1

99,7 ± 0,1

17,0 ± 0,9

232 ± 6

8,0 ± 1,0

1100 ± 130

1380

7

Z5/A5

98,7 ± 0,1

15,5 ± 0,7

283 ± 4

5,7 ± 0,6

900± 60

1030

20

A3/Z3/W3

98,5 ± 0,1

18,2 ± 0,8

341 ± 7

5,3 ± 0,9

850± 90

980

15

± oznacza przedzia ufnoci na poziomie ufnoci 0,95 (dla pomiarów UHV and KIc)
± oznacza odchylenie standardowe wartoci redniej z 40 wyników pomiarów (dla oznaczenia V 
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Rys. 1. Mikrostruktury (trawione termicznie) tworzyw: (a) Z9/A1
i (b) Z5/A5. Pknicia zostay celowo wywoane poprzez nakucie
piramidk Vickersa

do porównania wyników jest dyskusyjny, jednak bezwzgldne
wartoci KIc osignite w tych materiaach nie s zbyt due,
co sugeruje, e najefektywniej dziaajcymi mechanizmami
umacniajcymi, s te powodujce utrudnienia w rozprzestrzenianiu si pkni poprzez oddziaywanie z pojedynczymi wtrceniami drugiej fazy (odchylanie, mostkowanie
i rozgazianie biegu pkni ) obecne w materiaach z maa
iloci wtrce. Ilustracj do tego spostrzeenia mog by
mikrofotograe zamieszczone na Rysunku 1 przedstawiajce
bieg pknicia wymuszonego w materiale Z9/A1 i Z5/A5.
Pomiary wytrzymaoci na zginanie i obliczenia wartoci
moduu Weibulla pokazay, e wytrzymaoci materiau nie
musi ulec poprawie poprzez sam fakt sporzdzenia kompozytu. W wikszoci badanych przypadków stwierdzono
spadek redniej wartoci wytrzymaoci w kompozycie
w stosunku do osnowy. Jedyny, i to spektakularny wzrost
wytrzymaoci zanotowano w kompozycie A9/Z1, który
w tosunku do osnowy korundowej A10 ma prawie dwukrotnie wysz wytrzymao i wysz warto parametru
Weibulla. Zastosowanie wtrce wglikowych do tej samej
osnowy nie wywoao takiego efektu, rednia wytrzymao
ulega znaczcemu obnieniu, warto moduu Weibulla
wzrosa dwukrotnie.
Obserwacja mikrostruktur na Rysunku 2 moe by
pomocna w wyjanieniu zanotowanych rezultatów. Wprowadzenie wtrce znaczco redukuje rozrost ziaren Al2O3
w kompozytach, z ~5200 nm w A10 do ~1100 nm w A9/Z1
i ~1250 nm w A9/W1. Jest to niewtpliwie czynnik sprzyjajcy
wzrostowi wytrzymaoci. Rónica w redniej wielkoci ziaren
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c
Rys. 2. Trawione termicznie mikrostruktury spieków: (a) A10, (b)
A9/Z1 i (c) A9/W1. Pknicia zostay celowo wywoane poprzez
nakucie piramidk Vickersa

Al2O3 w obu kompozytach wynosi ok. 10%. Znacznie wiksze
rónice zaobserwowa mona w morfologii wtrce. Ziarna
ZrO2 maj w A9/Z1 redni wielko ~300 nm, a WC w A9/W1
~450 nm. Istotne jest równie porównanie maksymalnych
wielkoci ziaren: ZrO2 – 620 nm, WC – 1200 nm. Wielko
wtrce w tego rodzaju tworzywach wpywa na rozmiar wady
krytycznej, wic z mikrostrukturalnego punktu widzenia kompozyt A9/Z1 powinien by bardziej wytrzymay od A9/W1. Dla
tego drugiego materiau zmierzono wytrzymaoci najnisze
wród wszystkich badanych materiaów. Ten niekorzystny wynik jest efektem naoenia si innego czynnika wpywajcego
na wytrzymao , mianowicie stanu napre resztkowych
wywoanych niedopasowaniem wspóczynników rozszerzalnoci cieplnej (α) faz wchodzcych w skad kompozytów. Ich
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Weibulla. Rozkad napre wewntrznych w tych materiaach
jest bardzo skomplikowany [11], przeplataj si wzajemnie naprenia ciskajce i rozcigajce, a zmiany znaku napre
wypadkowych nastpuj na odlegociach okrelanych wielkoci pojedynczych ziaren, czyli kilkuset nanometrów. Taki
stan napre nie moe zosta zdeniowany jako jednoznacznie sprzyjajcy bd przeszkadzajcy rozprzestrzenianiu si
pkni . Mikrostruktury na Rys. 3 pokazuj bardzo dobre
rozproszenie i „wymieszanie” faz skadowych, powoduje to
zahamowanie rozrostu ziaren w czasie spiekania i wypadkowo
jednolit, drobnoziarnist mikrostruktur. Najprawdopodobniej efekt ten wyrównuje rozkad potencjalnie sabych punktów,
wad mikrostrukturalnych, na których inicjowane jest pkanie
materiau i std stosunkowo wysokie wartoci parametru
Weibulla dla tych kompozytów.

Podsumowanie

b
Rys. 3. Mikrostruktury (trawione termicznie) tworzyw: (a) Z5/A5
i (b) Z3/A3/W3

wartoci wynosz odpowiednio αAl2O3 = 7,9·10-6 K-1, αZrO2 =
11,0·10-6 K-1, a αWC = 5,2·10-6 K-1. Wynika z nich, e relacja
wartoci wspóczynników w kompozytach A9/Z1 i A9/W1
jest róna. W pierwszym przypadku αAl2O3 < αZrO2, a w drugim
αAl2O3 > αWC. Rónica w stanie napre jest fundamentalna
– w pierwszym z tych kompozytów osnowa korundowa jest
ciskana, a w drugim rozcigana. W pierwszym przypadku
pkanie osnowy jest utrudniane stanem osnowy, w drugim
uatwiane. Opisane zjawiska daj w efekcie tak due rónice
w wytrzymaoci badanych materiaów. Materiay oparte na
osnowie cyrkoniowej s bardziej „stabilne” z punktu widzenia
wytrzymaoci (Z10, Z9/A1, Z9/W1). Ze wzgldu na bardzo
wysok warto αZrO2 w kompozytach z osnow ZrO2 dominuj
naprenia rozcigajce. Chocia oczywicie warto napre zmienia si w zalenoci od rodzaju i iloci drugiej fazy.
rednia wielko ziaren ZrO2 w tych materiaach jest zbliona
i wynosi 250 - 320 nm. rednie wielkoci wtrce wynosz
odpowiednio: Al2O3 w Z9/A1 ~270 nm, a WC w Z9/W1 ~470
nm. Maksymalne wielkoci ziaren: Al2O3 – 460 nm, WC – 900
nm. Wielkoci ziaren s w tych materiaach znacznie bardziej
wyrównane ni w kompozytach ziarnistych na bazie Al2O3 i ma
to swoje odzwierciedlenie w zblionej wartoci wytrzymaoci
na zginanie. Modu Weibulla wyliczony dla Z9/A1 i Z9/W1 jest
niszy ni dla Z10 i ma to zwizek z obecnoci wtrce.
Obecno wikszych wtrce w Z9/W1 powoduje nisz
warto moduu Weibulla.
Kompozyty zawierajce fazy cige (Z5/A5 i Z3/A3/W3),
których typowe mikrostruktury przedstawia Rysunek 3 maj
porednie wartoci wytrzymaoci na zginanie i stosunkowo
wysokie (w grupie badanych materiaów) wartoci parametru

Wyniki przeprowadzonych bada wskazuj, e w grupie
badanych materiaów potencjalnie najwiksze moliwoci
uzyskania materiau o wysokiej wytrzymaoci daje kompozyt na osnowie korundowej z izolowanymi wtrceniami
ziarnistymi dwutlenku cyrkonu. Efekt ten jest sum dziaania
korzystnego stanu napre wewntrznych oraz drobnoziarnistej mikrostruktury.
Badane kompozyty o fazach cigych wykazuj stosunkowo du warto parametru Weibulla co najprawdopodobniej
jest efektem wyrównanej wielkoci wad i ich równomiernej
dystrybucji w objtoci materiau., ale uzyskane maksymalne,
bezwzgldne wartoci wytrzymaoci na zginanie s wartociami niszymi ni w przypadku kompozytów ziarnistych (z
izolowanymi wtrceniami).
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