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Streszczenie
Gáównym celem pracy byáy badania nad okreĞleniem wspóáczynnika krytycznej intensywnoĞci naprĊĪeĔ KIc mas ceramicznych.
Porównano dwie metody wyznaczenia KIc: testy trójpunktowego zginania próbki z naciĊtym karbem oraz pomiary parametrów odcisku
wgáĊbnikiem Vickersa. Badania przeprowadzono na kaolinie KOC i glinie POZ. Przeanalizowano korelacje pomiĊdzy wspóáczynnikiem KIc
i wytrzymaáoĞcią na rozerwanie WáaĞciwoĞci mechaniczne tych materiaáów silnie zaleĪą od ich wilgotnoĞci. Stąd badania odpornoĞci na
pĊkanie przeprowadzono w zaleĪnoĞci od wilgotnoĞci tych materiaáów w zakresie stosowanym w suszarnictwie.
Sáowa kluczowe: wspóáczynnik intensywnoĞci naprĊĪeĔ, test trójpunktowego zginania, test Vickersa, kaolin, glina

DETERMINATION OF FRACTURE TOUGHNESS OF CERAMIC MASSES
Main aim of this study was the characterization of fracture toughness of ceramic masses by measuring critical stress intensity factor KIc.
Two different measuring techniques were applied: the three-point bending of rectangular cross-section beams with a notch in the middle
and the Vickers test. The materials chosen for the test were KOC kaolin and POZ clay. Mechanical properties of these materials strictly
depend on moisture contents. Fracture toughness determination for the analyzed ceramic masses was performed in the moisture content
range used in industrial drying.
Keywords: Critical stress intensity factor, Three point bending test, Vickers test, Kaolin, Clay

1. WstĊp
Jednym z etapów wytwarzania produktów ceramicznych jest suszenie przedmiotów uformowanych uprzednio
z mas formierskich. NieumiejĊtnie przeprowadzony proces
suszenia prowadzi do powstania w materiale nadmiernych
naprĊĪeĔ suszarniczych powodujących pĊkanie wyrobów.
W kaĪdym materiale porowatym istnieją mikropĊkniĊcia,
które mogą pod wpáywem naprĊĪeĔ ulec niestabilnemu
rozwojowi doprowadzając do zniszczenia przedmiotu. Wad
materiaáowych nigdy nie uda siĊ caákowicie wyeliminowaü,
jednakĪe moĪna teroretycznie przewidywaü, które pĊkniĊcia są niebezpieczne, a które nie ulegną niestabilnemu
rozwojowi w wyniku dziaáania okreĞlonego stanu naprĊĪeĔ.
Proces technologiczny wytwarzania wyrobów ceramicznych wymaga wysuszenia masy ceramicznej bez spĊkaĔ.
W trakcie prac projektowych przy dobieraniu odpowiednich
parametrów suszenia oprócz doĞwiadczeĔ czĊsto korzysta
siĊ z numerycznych symulacji procesów suszarniczych. Aby
symulacje te dawaáy prawidáowe wyniki istnieje potrzeba
znajomoĞci wielu parametrów ¿zykomechanicznych danego
materiaáu (np. wytrzymaáoĞci materiaáu, staáych Lame’go, czy
odpornoĞci na kruche pĊkanie analizowanej w tym artykule).
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Mechanika pĊkania jest dyscypliną naukową, która umoĪliwia ustalenie iloĞciowych związków pomiĊdzy elementami
mającymi wpáyw na zniszczenie materiaáu: odpornoĞcią
na pĊkanie, krytyczną wielkoĞcią pĊkniĊcia, naprĊĪeniami
niszczącymi i wymiarami konstrukcji. Pozwala ona za pomocą badaĔ próbek w skali laboratoryjnej okreĞliü warunki
inicjacji pĊkniĊü wystĊpujących w rzeczywistej konstrukcji,
przy okreĞlonym poziomie naprĊĪeĔ, dla danej wielkoĞci
wady. NajczĊĞciej rozpatrywanym, w zagadnieniach inĪynierskich, parametrem odpornoĞci materiaáu na pĊkanie
jest krytyczny wspóáczynnik intensywnoĞci naprĊĪeĔ KIc dla
przypadku rozerwania szczeliny poprzez naprĊĪenia rozciągające. Zazwyczaj oznacza siĊ ten wspóáczynnik w próbach
na rozciąganie lub zginanie. Autorzy pracy [1] przeprowadzili eksperymentalne próby wyznaczenia wspóáczynnika
intensy¿kacji naprĊĪeĔ w geometrii poziomej dla lokalnie
wystĊpującej odmiany gliny w wąskim zakresie wilgotnoĞci
badanego materiaáu. Z pracy [2], w której badano wytrzymaáoĞü gliny na rozciąganie, moĪna wnioskowaü, Īe wartoĞü
tego parametru jest funkcją wilgotnoĞci materiaáu i przyjmuje
ekstremalną wartoĞü w granicach (15-20)%.
W niniejszej pracy wyznaczono wspóáczynnik intensywnoĞci naprĊĪeĔ w testach trójpunktowego zginania oraz me-
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todą Vickersa. Otrzymane rezultaty dodatkowo skorelowano
z wytrzymaáoĞcią na rozciąganie.

2. Test trójpuktowego zginania

z próbek waĪono, a nastĊpnie suszono w temperaturze
105 °C i ponownie waĪono celem oznaczenia ich wilgotnoĞci
bezwzglĊdnej X.
Badania wytrzymaáoĞciowe zostaáy przeprowadzone na
uniwersalnej maszynie wytrzymaáoĞciowej COMETECH QC-508A1 z przystawką do trójpunktowego zginania (Rys. 1).
Zgodnie z normą PN-EN ISO 12737:2011 ustalono rozstawienie podpór L = 110 mm. Eksperyment przeprowadzono
ze staáą prĊdkoĞcią przemieszczenia gáowicy wynoszącą
1 mm/min. GeometriĊ testowanych próbek przedstawiono
na Rys. 2.
Na Rys. 3 przedstawiono przykáadowe krzywe zaleĪnoĞci
siáy nacisku od strzaáki ugiĊcia q. Widaü wyraĨną róĪnicĊ
w charakterze uzyskanych dla próbek krzywych w zaleĪnoĞci
od stanu ich zawilĪenia. UgiĊcie próbki suchej (1% wilgotnoĞci) jest niewielkie i wynosi ok. 0,1 mm przy maksimum
siáy i 0,25 mm na koĔcu eksperymentu. Liniowy charakter
krzywej po rozpoczĊcia testu aĪ do uzyskania maksymalnej
siáy wskazuje na wáaĞciwoĞci sprĊĪyste materiaáu. Dla próbki
Ğredniowilgotnej (14%) charakter krzywych jest zbliĪony do
wyników uzyskanych dla próbki suchej, jednakĪe wartoĞü
strzaáki ugiĊcia jest nieco wiĊksza. Dla próbki wilgotnej (25%)

Badanym materiaáem byá kaolin KOC pochodzący z ¿rmy
„Surmin-kaolin” S.A. [3], który jest czĊstym dodatkiem w produkcji mas ceramicznych oraz glina POZ pochodząca z lokalnego zakáadu wyrobu cegieá. Z uprzednio przeprowadzonych
testów wynika, Īe materiaáy te cechują siĊ zmiennoĞcią
parametrów mechanicznych w funkcji stanu zawilĪenia [4].
Przygotowanie próbek przeprowadzono z suchej masy
rozmieszanej z wodą do uzyskania jednolitej, plastycznej
pasty aĪ do wilgotnoĞci formowania (kaolin 40%, glina 18%).
Stosując siĊ do normy PN-EN ISO 12737:2011 przygotowano
zestaw prostopadáoĞciennych próbek o wymiarach 15 mm
× 30 mm × 120 mm, w których wyciĊto szczelinĊ o dáugoĞci
a = 15 mm w poáowie dáugoĞci kaĪdej z próbek. W ten sposób
przygotowany materiaá suszono w temperaturze pokojowej
w zamkniĊtych pojemnikach przy ograniczonej wentylacji.
Celem powolnego suszenia byáo zachowanie jednorodnego rozkáadu wilgoci w caáej objĊtoĞci próbki, co pozwoliáo
na unikniĊcie niepoĪądanych naprĊĪeĔ suszarniczych
i w efekcie deformacji ksztaátu. Do badaĔ wykonano 30
próbek. W trakcie podsuszania dochodzi do skurczu
objĊtoĞciowego, stąd wymiary
poszczególnych próbek poddawanych testom róĪniáy siĊ
od wymiarów początkowych
i konieczne byáo jego ponowne, indywidualnie oznacze- Rys. 2. Geometria próbki z karbem w teĞcie trójpunktowego zginania.
nie przed kaĪdą próbą. Po Fig 2. Specimen geometry for three point bending test.
zakoĔczeniu testu, kaĪdą

Rys. 3. Siáa nacisku w funkcji przemieszczenia dla próbek trójpunktowo zginanych dla kaolinu KOC.
Fig 3. Force versus deÀection of beam for three point bending kaolin
KOC samples.

Rys. 1. Uniwersalna maszyna wytrzymaáoĞciowa COMETECH
QC-508A1.
Fig. 1. Universal strength testing machine COMETECH QC-508A1.

strzaáka ugiĊcia wyniosáa ok. 1 mm przy maksymalnej sile
i 2,5 mm na koĔcu testu. Na wykresie dla próbki wilgotnej
moĪna wyraĨnie dostrzec brak przyrostu siáy i plastyczne
páyniĊcie materiaáu (siáa 7 N, przemieszczenie od 0,75 mm
do 1,25 mm.
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Rys. 4. ZaleĪnoĞü strzaáki ugiĊcia belki dla badanych próbek od
ich wilgotnoĞci.
Fig 4. DeÀection of beam-shaped specimen versus moisture content.

Na Rys. 4 przedstawiono wartoĞü przemieszczenia dla
próbek z KOC w momencie osiągniĊcia maksymalnej siáy dla
badanych próbek. MoĪna zauwaĪyü, Īe w przypadku próbek
o niskiej zawartoĞci wilgoci przemieszczenie nie przekracza
0,5 mm. Dopiero powyĪej (22-25)% obserwowany jest wzrost
wartoĞci strzaáki ugiĊcia, co jest odzwierciedleniem pojawiającego siĊ charakteru lepko-plastycznystego badanego
materiaáu powyĪej wartoĞci krytycznej [4].

W trakcie testów oprócz przemieszczenia Ğrodkowej czĊĞci belki obserwowano takĪe powiĊkszanie siĊ szczeliny. Ze
wzglĊdu na jej gwaátowny wzrost, w celu dokáadnego okreĞlenia charakteru pojawiania siĊ pĊkniĊü, wykorzystano aparat
fotogra¿czny Casio Exilim Pro EX-F1, umoĪliwiający rejestracjĊ ¿lmów z duĪą szybkoĞcią. W trakcie badaĔ rejestrowano
proces w tempie 300 klatek na sekundĊ. Dodatkowo aparat
wyposaĪono w konwerter makro Raynox DCR-250. Zadaniem dodatkowej optyki byáo maksymalne powiĊkszenie obrazu w okolicy wzrostu pĊkniĊcia. Na podstawie pozyskanych
zdjĊü przeprowadzone zostaáy pomiary przyrostu szczeliny
z wykorzystaniem oprogramowanie ImageJ.
Na Rys. 5 przedstawiono mechanizm rozwoju szczeliny
dla próbek wilgotnych o wáaĞciwoĞciach spĊĪysto-plastycznych.
W trakcie badania siáa naciskająca powoduje ugiĊcie belki
(q). Dla naprĊĪeĔ powyĪej granicy plastycznoĞci materiaáu
zauwaĪalny jest postĊpujący wzrost kąta rozwarcia szczeliny (CTOA). Po przekroczeniu maksymalnej wartoĞci siáy
nastĊpuje inicjacja pĊkniĊcia na wierzchoáku szczeliny i jej
dalszy wzrost (r), któremu towarzyszy spadek rejestrowanej
siáy. Przy praktycznie zerowej sile rozwój szczeliny postĊpuje
w sposób stabilny, aĪ do caákowitego rozerwania próbki.
Na kolejnym Rys. 6 przedstawiono rozwój szczeliny
w przypadku kaolinu i gliny dla próbek o róĪnej zawartoĞci
wilgoci. Podczas badaĔ nad próbkami z kaolinu i gliny zaobserwowano dwa róĪne sposoby pĊkania próbek: kruchy
i ciągliwy. Dla próbki kaolinowej o wilgotnoĞci 22% propaga-

a)

a)

b)
Rys. 5. Rozwój pĊkniĊcia w próbce w trakcie trójpunktowego zginania (a) oraz schemat rozwoju pĊkniĊcia (b).
Fig. 5. Propagation of crack in sample during three point bending
(a), and scheme of crack appearance (b).
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b)
Rys. 6. Propagacja pĊkniĊü w trakcie próby zginania dla próbek
o róĪnej zawartoĞci wilgoci: a) kaolin KOC, b) glina POZ.
Fig. 6. Crack propagation during three point bending in the samples
with different moisture content: a) kaolin KOC, b) clay POZ.
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cja pĊkniĊcia zaczĊáa siĊ w ok. 40. sekundzie trwania testu.
Maksimum siáy niszczącej zanotowano po ok. 30 sek. Zatem
rozwój pĊkniĊcia nastąpiá juĪ po przekroczeniu siáy niszczącej. Rozwój pĊkniĊcia nastĊpowaá ze staáą szybkoĞcią ok.
0,4 mm/1s nieznacznie zmniejszając siĊ pod koniec testu.
Jest to typowy przypadek pĊkania materiaáu w sposób ciągliwy. Dla próbek o mniejszej zawartoĞci wilgoci obserwowano
rozwój pĊkniĊcia w sposób kruchy. W próbce o wilgotnoĞci
5% w momencie osiągniĊcia maksymalnej siáy, rozwój pĊkniĊcia nastąpiá gwaátownie aĪ do caákowitego jej zniszczenia.
Dla gliny zauwaĪono analogiczne zachowanie siĊ materiaáu.
Celem niniejszej pracy byáo wyznaczenie wspóáczynnika
intensywnoĞci naprĊĪeĔ dla kaolinu w zaleĪnoĞci od jego
wilgotnoĞci. Dla zadanej geometrii próbki i sposobu jej obciąĪania przedstawionej na Rys. 2, wspóáczynnik intensy¿kacji
naprĊĪeĔ oblicza siĊ ze wzoru [5, 6]:

L f,
KI c = F
bw 3 / 2

(1)

Rys. 8. WartoĞü wspóáczynnika KIc dla gliny w funkcji wilgotnoĞci.
Fig. 8. Stress intensity factor KIc for kaolin in dependence on moisture content.

gdzie F – maksymalna siáa, L – rozstaw podpór, b – gruboĞü
próbki, w – wysokoĞü próbki, f – funkcja zaleĪna od wymiarów
próbki (a, w), okreĞlona nastĊpująco:
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gdzie a – dáugoĞü szczeliny.
Rezultatem przeprowadzonych eksperymentów jest
otrzymana zaleĪnoĞü wspóáczynnika KIc w funkcji stanu
zawilĪenia badanego materiaáu (Rys. 7 i 8).
Ekstremum wartoĞci KIc dla kaolinu jest zauwaĪalne dla
wilgotnoĞci w przedziale (15-20)% (Rys. 7). Dla bardziej suchych i wilgotniejszych próbek parametr KIc maleje. Mniejszy
wspóáczynnik intensywnoĞci naprĊĪeĔ oznacza mniejszą
odpornoĞü na pĊkanie, a zatem materiaá w stanie suchym
áatwiej pĊknie niĪ w stanie nawilĪonym (ok. (15-20)%). Dla
wiĊkszych wilgotnoĞci wspóáczynnik ten równieĪ maleje, co
sugeruje mniejszą odpornoĞü na pĊkanie. RównoczeĞnie
duĪa zawartoĞü wilgoci powoduje stĊpienie czoáa pĊkniĊcia,
co wyhamowuje jego rozwój.

Rys. 7. Wspóáczynnik intensywnoĞci naprĊĪeĔ KIc dla kaolinu w
funkcji wilgotnoĞci.
Fig. 7. Stress intensity factor KIc for kaolin in dependence on moisture content.

(2)

Rozkáad wspóáczynnika KIc dla gliny w funkcji zawartoĞci
wilgoci róĪni siĊ znacząco od kaolinu (Rys. 8) .WartoĞü tego
parametru zmniejsza siĊ hiperbolicznie wraz ze wzrostem
zawartoĞci wilgoci. W przypadku maáych zawartoĞci wilgoci
odpornoĞü na pĊkanie gliny jest wiĊksza niĪ kaolinu, czemu
odpowiadają wyĪsze wartoĞci KIc dla suchej. Potwierdzeniem
tego jest zachowanie próbek z gliny i kaolinu w trakcie testów
suszenia [7-9], które wskazują, Īe wyroby z gliny pĊkają
znacznie rzadziej niĪ z kaolinu.

3. Test Vickersa
Badanie wspóáczynnika intensywnoĞci naprĊĪeĔ najczĊĞciej wykonuje siĊ w teĞcie trójpunktowego zginania belek
z naciĊtą szczeliną lub podobnymi metodami opisanymi np.
w [8-11]. W celu uproszczenia i przyspieszenia procedury
pomiarowej moĪna stosowaü metodĊ opartą na pomiarze
twardoĞci sposobem Vickersa. Niestety do wad tej metody
zaliczyü moĪna maáą dokáadnoĞü pomiarów. W niniejszej
pracy porównano metodĊ trójpunktowego zginania belek
z naciĊtą szczeliną z testem opartym na badaniu twardoĞci
materiaáu.
Pomiar twardoĞci próbek kaolinowych wykonano metodą
Vickersa (HV1) wedáug schematu PN-91H-04360 [9, 12].
Badania twardoĞci przeprowadzono przy uĪyciu stacjonarnego twardoĞciomierza. OcenĊ odcisków wykonano za
pomocą mikroskopu metalogra¿cznego Carl Zeiss Axiovert
25 (Rys. 9).
Badania wgáĊbnikiem Vickersa przeprowadzono poprzez
wcisk prostopadáy w próbkĊ siáą obciąĪającą F wynoszącą
9,8 N przyáoĪoną przez czas t równy 15 s. Po odciąĪeniu
zmierzono dáugoĞci przekątnych d1 i d2 odcisku powstaáego
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a)

b)

c)

Rys. 9. Test Vickersa (a), odcisk wgáĊbnika w kaolinie (b), mikroskop Axiovert 25 (c).
Fig. 9. Vickers test (a), Vickers indentation on kaoline sample (b), microscope Axiovert 25 (c).

na powierzchni próbki (Rys. 9b). TwardoĞü Vickersa wyraĪa
siĊ stosunkiem siáy F do powierzchni pobocznicy odcisku
obliczonej ze Ğredniej arytmetycznej wartoĞci dáugoĞci
przekątnych:

HV = 0,189 F2 ,
d

(3)

d + d2
.
gdzie d = 1
2
Po wyznaczeniu twardoĞci moĪna okreĞliü wspóáczynnik
intensywnoĞcici naprĊĪeĔ ze wzoru Niihary:

KI c =

0,035HV d 0,5
0,5

⎛ HV ⎞
⎟
Φ⎛⎜ l ⎞⎟ ⎜⎜
⎝ d ⎠ ⎝ E Φ ⎟⎠

0, 4

,

(4)

gdzie E - moduá Younga, l - dáugoĞü spĊkaĔ w naroĪach,
F - staáa.
Otrzymane wartoĞci KIc dla kaolinu mają podobny przebieg. Dla wilgotnych materiaáów otrzymano znacznie mniejsze wartoĞci z testu Vickersa niĪ z próby trójpunktowego
zginania. Wskazuje to, Īe metoda ta jest mniej uĪyteczna
dla bardzo wilgotnych próbek. Metody Vickersa nie udaáo siĊ
równieĪ zastosowaü dla gliny, gdyĪ zbyt duĪe wielkoĞci ziarna
faászowaáy obraz Ğladów po wgáĊbniku, uniemoĪliwiając jego
prawidáowe odczytanie.

4. Związek pomiĊdzy wspóáczynnikiem
intensywnoĞci naprĊĪeĔ i wytrzymaáoĞcią
materiaáu na rozerwanie
Zniszczenie próbek w trakcie próby trójpunktowego testu
rozciągania jest rezultatem dziaáania krytycznych naprĊĪeĔ rozciągających wokóá wierzchoáka wczeĞniej wyciĊtej
szczeliny. W próbkach poddanych jednoosiowemu rozciąganiu zniszczenie jest równieĪ spowodowane dziaáaniem
krytycznego naprĊĪenia rozciągającego, jednakĪe zainicjowanemu w okolicy przeáomu próbki. Zarówno wspóáczynnik
intensywnoĞci naprĊĪeĔ, jak i wytrzymaáoĞü materiaáu na
rozciąganie są parametrami mechanicznymi opisującymi
odpornoĞü materiaáu na zniszczenie wedáug pierwszego
sposobu obciąĪania (I) w wyniku dziaáania krytycznego naprĊĪenia rozciągającego. Zatem te dwa parametry powinny
byü skorelowane. MoĪna zatem zaáoĪyü, Īe parametry te
są liniowo zaleĪne:

K I c = ασt

(5)
,
gdzie Į jest wspóáczynnikiem proporcjalnoĞci.
Podobna analiza przeprowadzona przez innych badaczy [1, 13, 14] potwierdza, Īe taka korelacja istnieje dla
róĪnych gruntów. Rys. 11 przedstawia związek pomiĊdzy
wspóáczynnikiem intensywnoĞci naprĊĪeĔ i wytrzymaáoĞcią
na rozerwanie dla kaolinu KOC.
Otrzymane rezultaty potwierdziáy, Īe obydwa parametry
moĪna liniowo skorelowaü i opisaü nastĊpującym równaniem
(R2 = 0,86)
(6)
K I c = 0,19σt

5. Wnioski

Rys. 10. OdpornoĞü na pĊkanie KIc (test Vickersa) w funkcji wilgotnoĞci dla próbek kaolinu.
Fig. 10. Fracture toughness KIc (Vickers test) for kaolin clay samples
in dependence on moisture content.
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Przeprowadzone eksperymenty wskazują na charakter
zniszczenia typu kruchego dla materiaáu o niskiej zawartoĞci wilgoci oraz ciągliwego dla wyĪszej zawartoĞci wilgoci.
W przypadku próbek suchych, ulegających kruchemu
pĊkaniu, gwaátowny wzrost szczeliny obserwowany byá
zaraz po przekroczeniu wartoĞci krytycznego naprĊĪenia.
Dla materiaáów wilgotnych obserwowany wzrost rozmiarów
szczeliny nastĊpowaá w fazie pomiaru po przekroczenia
wartoĞci krytycznego naprĊĪenia, gdy mierzona siáa byáa
bliska zeru, a próbka nadal zachowywaáa spoistoĞü.

BADANIE ODPORNOĝCI NA PĉKANIE MAS CERAMICZNYCH

OdpornoĞü na pĊkanie KIc w funkcji zawaroĞci wilgoci
ma róĪny przebieg dla zbadanych materiaáów. Dla kaolinu
parametr KIc osiągnąá maksimum w Ğrodkowym zakresie
badanych wilgotnoĞci (15-20)%, a dla pozostaáych wilgotnoĞci uzyskano niĪsze wartoĞci. Dla gliny najwyĪsze wartoĞci
zanotowano dla próbek suchych i hiperboliczny spadek tych
wartoĞci w przypadku wilgotnego materiaáu. O rząd wyĪsza
odpornoĞü na pĊkanie w stanie suchym powoduje, Īe kaolin
jest materiaáym bardziej naraĪonym na kruche pĊkanie.
Porównanie dwóch metod badawczych (test trójpunktowego zginania i test Vickersa) wskazuje, Īe wartoĞci
wspóáczynnika intensywnoĞci naprĊĪeĔ otrzymane metodą
Vickersa są zaniĪone. Charakter zmian w funcji wilgoci jest
podobny. Dla wilgotnych materiaáów wyniki z testu Vickersa
znacząco odbiegają od wyznaczonych metodą trójpunktowego zginania.
Wspóáczynnik intensywnoĞci naprĊĪeĔ moĪna liniowo
skorelowaü z wytrzymaáoĞcią na rozerwanie.
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