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WáaĞciwoĞci sprĊĪyste anizotropowych
materiaáów kompozytowych Al2O3 – hBN
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AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Streszczenie
W pracy przedstawiono rezultaty badaĔ materiaáów kompozytowych o osnowie tlenku glinu z udziaáem od 0–30% obj. heksagonalnego
azotku boru, otrzymanych metodą prasowania na gorąco. Dla oceny wpáywu obecnoĞci fazy hBN w anizotropowych kompozytach na ich
wáaĞciwoĞci sprĊĪyste zastosowano ultradĨwiĊkową metodĊ wyznaczania staáych sprĊĪystoĞci Cij i staáych materiaáowych: moduáy Younga, moduáy Ğcinania i liczby Poissona. Wyznaczone tą metodą staáe materiaáowe porównano z odpowiednimi wartoĞciami wyznaczonymi
metodą ultradĨwiĊkową przy traktowaniu tych kompozytów jako materiaáy izotropowe. Badania wykazaáy istotny wpáyw obecnoĞci fazy
hBN na anizotropiĊ wáaĞciwoĞci sprĊĪystych materiaáów kompozytowych; najwyĪszą, dochodzącą do 50% anizotropią moduáu Younga
charakteryzują siĊ materiaáy kompozytowe o 30-procentowej zawartoĞci hBN w Al2O3.
Sáowa kluczowe: kompozyty Al2O3 - hBN, anizotropia, wáasnoĞci sprĊĪyste, ultradĨwiĊki

ELASTIC PROPERTIES OF Al2O3 - hBN ANISOTROPIC COMPOSITE MATERIALS
The paper presents the results of a study on composite materials with aluminium oxide matrix containing from 0% to 30% hexagonal
boron nitride. Composite materials were obtained by hot pressing. To assess the effect of hBN phase on the elastic properties of composites
a new method of determining the elastic constants and material constants e.g.: Young’s module, shear module and Poisson’s coef¿cients
was developed. The method consisted of measurements of ultrasonic wave propagation velocity in composite materials, that were treated
as anisotropic materials. The material constants obtained by using this method were compared with values achieved from the ultrasonic
measurement of the composites treated as isotropic materials.
Studies have shown a signi¿cant effect of the presence of hBN phase on anisotropy of the composite materials’ elastic properties. The
highest anisotropy of Young’s modulus, up to 50% was observed in the case of composite materials containing of 30% hBN.
Keywords: Al2O3 - hBN composites, Anisotropy, Elastic properties, Ultrasounds

1. Wprowadzenie
Przy ocenie wáasnoĞci mechanicznych materiaáów,
oprócz wytrzymaáoĞci na zginanie, ze wzglĊdu na istotną
rolĊ podawane są wáaĞciwoĞci sprĊĪyste. Zwykle wáaĞciwoĞci
sprĊĪyste wyraĪone są przez moduá Younga wyznaczony
w próbach statycznych. Jest to wystarczające dla materiaáów izotropowych, natomiast nie jest dla obecnie szeroko
stosowanych tworzyw kompozytowych, które najczĊĞciej
są materiaáami anizotropowymi. Dlatego bardzo waĪne jest
okreĞlenie wszystkich staáych sprĊĪystoĞci tworzyw kompozytowych w celu peánego wykorzystania ich wáaĞciwoĞci jako
materiaáów konstrukcyjnych.
Biorąc powyĪsze pod uwagĊ celem prezentowanej pracy
byáo wyznaczenie staáych sprĊĪystoĞci C11, C33, C44, C12 i C13
w przypadku tworzyw kompozytowych z ukáadu Al2O3-hBN
oraz staáych materiaáowych E33, E11, G31, G12, 31, 23, 12
dla materiaáów anizotropowych. Kompozyty o anizotropowych wáaĞciwoĞciach sprĊĪystych otrzymano z osnowy
tlenku glinu i fazy rozproszonej hBN, która peáni rolĊ Ğrodka
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smarującego. ĝrodek smarujący (hBN) dodano do ukáadu
w iloĞciach od 0,5% do 30% objĊtoĞciowych. W niniejszym
artykule, zaprezentowano wyniki badaĔ staáych sprĊĪystoĞci
i staáych materiaáowych uzyskane metodą ultradĨwiĊkową
odpowiednią dla materiaáów izotropowych i anizotropowych.

2. Materiaáy
Tworzywa kompozytowe w ukáadzie Al2O3-hBN otrzymano metodą prasowania na gorąco pod ciĞnieniem 25 MPa
z komercyjnych proszków: submikronowego tlenku glinu
(Taimicorn TM-DAR ¿rmy Taimei Chemicals Co. Ltd.) oraz
submikronowego heksagonalnego azotku boru BO-501 ¿rmy
Atlantic Equipment Engineers [1]. Heksagonalny azotek boru
dodawany byá jako Ğrodek smarujący (tzw. solid lubricant),
w celu obniĪenia tarcia materiaáu wyjĞciowego – tlenku glinu.
Otrzymanie materiaáów o niskim wspóáczynniku tarcia jest
istotne z uwagi na ich potencjalne wykorzystanie na ostrza
narzĊdzi skrawających. Proszki zestawiono w proporcjach
wagowych, tak aby mieszaniny zawieraáy 0, 0,5, 1, 2, 5, 10,

WàAĝCIWOĝCI SPRĉĩYSTE ANIZOTROPOWYCH MATERIAàÓW KOMPOZYTOWYCH Al2O3 – hBN

a)

Rys. 2. PrĊdkoĞci i kierunki pomiarowe dla próbek izotropowych.
Fig. 2. Velocities and measurement directions for isotropic samples.

i o czĊstotliwoĞci f = 4 MHz dla fal poprzecznych. Kierunki
pomiarów po dáugoĞci, szerokoĞci, gruboĞci oraz pod kątami
45o przedstawiono na Rys. 2 i 3. Jako oĞrodek sprzĊgający
dla fal podáuĪnych stosowano olej, a dla fal poprzecznych
balsam kanadyjski.
W badaniach ultradĨwiĊkowych spieki Al2O3–hBN traktowano jako materiaáy anizotropowe, a wyznaczone tą metodą
staáe materiaáowe porównano z odpowiednimi wartoĞciami
wyznaczonymi metodą ultradĨwiĊkową przy traktowaniu tych
kompozytów jako materiaáy izotropowe.

3.2 Materiaáy izotropowe

b)
Rys. 1. Mikrostruktura kompozytów Al2O3–hBN (SEM) zawierających: a) 1% obj. hBN, b) 30% obj. hBN [2].
Fig. 1. Microstructure of Al2O3–hBN composites (SEM) containing:
a) 1 vol.% hBN, b) 30 vol.% hBN [2].

20 i 30 % obj. azotku boru. Warunki otrzymywania spieków
kompozytowych Al2O3-hBN oraz analizĊ zmian fazowych,
strukturalnych i mikrostrukturalnych przedstawiono w pracy
[2]. RóĪnice w mikrostrukturze próbek zawierających 1%
hBN i 30% hBN ilustrują obserwacje SEM (Rys. 1a i 1b).
W przypadku próbki 30% obj. hBN wystĊpuje wyraĨne
ukierunkowanie wydáuĪonych porów, które odpowiadają za
znaczą anizotropiĊ tego spieku.

3. Badania
3.1 Pomiary prĊdkoĞci fal ultradĨwiĊkowych
Na spiekach kompozytów Al2O3–hBN wykonano pomiary prĊdkoĞci rozchodzenia siĊ podáuĪnej i poprzecznej fali
ultradĨwiĊkowej aparatem UZP-1 (INCO VERITAS) z przetwornikami o czĊstotliwoĞci f = 10 MHz dla fal podáuĪnych

Dla próbek z tworzyw kompozytowych z ukáadu Al2O3–
hBN w postaci prostopadáoĞciennych páytek, wyciĊtych
z okrągáych wyprasek, wyznaczone zostaáy staáe materiaáowe: moduá Younga, moduá sztywnoĞci i liczba Poissona,
w oparciu o pomiary rozchodzenia siĊ podáuĪnej i poprzecznej fali ultradĨwiĊkowej w punktach i kierunkach pomiarowych przedstawionych na Rys. 2. Kierunki pomiarów v2 i v4
są równolegáe do kierunku prasowania páytek.
Staáe materiaáowe w przypadku materiaáów izotropowych
speániających warunki oĞrodka trójwymiarowego [3] liczono
z nastĊpujących wzorów:
E = vL2 ×r×(1+ )( 1-2  )/(1-  )

(1)

G = v ×r

(2)

 = (vL2 – 2vT2) / 2(vL2 – vT2),

(3)

2
T

gdzie: E – moduá Younga [GPa], r – gĊstoĞü pozorna próbek
[kg/m3], G – moduá sztywnoĞci [GPa], vL – prĊdkoĞü fal podáuĪnych [m/s],  - wspóáczynnik Poissona, vT – prĊdkoĞü fal
poprzecznych [m/s].
Na podstawie wyznaczonych prĊdkoĞci i staáych materiaáowych wyliczono anizotropiĊ poszczególnych wáaĞciwoĞci
w oparciu o zaleĪnoĞü:
A = 100·(xa-b – xc)/xa-b

(4)

gdzie: xa-b – moduá Younga lub inny parametr uzyskany
z pomiarów po Ğrednicy próbki (szerokoĞü, dáugoĞü) próbki,
xc – moduá Younga lub inny parametr uzyskany z pomiarów
po gruboĞci próbki.
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G31 = GŒ = S44-1 = C44

3.3. Materiaáy anizotropowe
Do wyznaczania staáych sprĊĪystoĞci materiaáów anizotropowych wykorzystano te same próbki kompozytów o
zawartoĞci do 30% obj. hBN. Próbki z odpowiednich miejsc
páytek wyciĊto uzyskując szeĞciany, a nastĊpnie ĞciĊto
naprzeciwlegáe krawĊdzie próbek, tak aby uzyskaü kąt 45o
(Rys. 3). W wyciĊtych szeĞcianach (Rys. 3) Ğciany A i B
są równolegáe do kierunku prasowania próbek, Ğciana C
w kierunku prostopadáym, a Ğciany D i E pod kątem 45o do
kierunku prasowania.

G12 = Gŏ = S66-1 = ½ (S11 – S12)-1 = C66 = ½ (C11 – C12)
31 = 32 = – S13 / S33 = C13 / (C11 + C12)

(12)
(13)
(14)

13 = 23 = – S13 / S11 = [C13 (C11 – C12)] / (C11C33 - C132) (15)
12 = 21 = – S12 / S11 = (C12C33 – C132) / (C11C33 - C132)

(16)

Z siedmiu powyĪszych równaĔ po przeksztaáceniu otrzymuje siĊ dwa równania zaleĪne, które wiąĪą ze sobą staáe
materiaáowe w ukáadzie heksagonalnym:
E33 31 = E11 13

(17)

G12 = E11 / [2 (1 + 12)]

(18)

4. Wyniki i dyskusja
4.1. Materiaáy izotropowe
W badaniach ultradĨwiĊkowych prostopadáoĞciennych
páytek (Rys. 2), traktowanych jako materiaá izotropowy, zmierzono prĊdkoĞci podáuĪnej i poprzecznej fali ultradĨwiĊkowej
i wyznaczono na podstawie wzorów (1-3) staáe materiaáowe
E, G i  oraz obliczono ich anizotropiĊ w oparciu o wzór (4).
Wyznaczone wartoĞci E, G i  w kierunku równolegáym do
kierunku prasowania páytki (v2 i v4 ) i w kierunku prostopadáym
(v1 i v5) przedstawiono na Rys. 4 i 5.
W przypadku pomiarów w kierunku równolegáym do
kierunku prasowania páytek wraz ze wzrostem udziaáu
Rys. 3. PrĊdkoĞci i kierunki pomiarowe dla próbek anizotropowych.
Fig. 3. Velocities and measurement directions for anisotropic
samples.

Na próbkach przeprowadzono pomiary vL i vT w kierunku
równolegáym, prostopadáym, jak równieĪ pod kątem 45o do
kierunku prasowania – oĞ Z (Rys. 3).
Ze wstĊpnych badaĔ wynika, Īe próbki zawierające duĪe
iloĞci hBN naleĪą do materiaáów anizotropowych o symetrii
heksagonalnej. Aby scharakteryzowaü wáasnoĞci sprĊĪyste
materiaáu o strukturze heksagonalnej naleĪy podaü 5 niezaleĪnych wspóáczynników sprĊĪystoĞci C11, C12, C13, C33 i C44
lub 7 staáych materiaáowych E33, E11, G31, G12, 31, 23 i 12.
W przypadku oznaczeĔ prĊdkoĞci takich jak na Rys. 3,
oraz przy zaáoĪeniu odpowiedniej dáugoĞci fali i poprzecznej
izotropii badanego materiaáu, wzory wiąĪące prĊdkoĞci fal
ultradĨwiĊkowych i staáe sprĊĪystoĞci dla materiaáów anizotropowych przyjmują postaü [4, 5]:
C11 = ȡ v12

(5)

C33 = ȡ v22

(6)

C44 = ȡ v

(7)

2
4

C12 = ȡ (v12 – 2v52)

(8)

C13 = ȡ/2{[(4v - v - v - 2v ) - (v - v ) ] - 2v }
2
3

2
1

2
2

2 2
4

2
1

Rys. 4. ZaleĪnoĞci moduáów Younga i sztywnoĞci od udziaáu objĊtoĞciowego hBN.
Fig. 4. Young’s and sheer moduli as a function of volume content
of hexagonal boron nitride.

2 2 1/2
2

2
4

(9)

Związek staáych materiaáowych ze wspóáczynnikami
sprĊĪystoĞci i wspóáczynnikami podatnoĞci sprĊĪystej przedstawiają nastĊpujące zaleĪnoĞci:
E33 = EŒ = S33-1 = [C33 (C11 + C12) – 2C132] / (C11 + C12)

(10)

E11 = Eŏ = S11-1 = [(C11 – C12) (C11C33 + C12C33 – 2C132)] /
(C11C33 – 2C132)
(11)
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Rys. 5. ZaleĪnoĞü liczby Poissona od udziaáu objĊtoĞciowego hBN.
Fig. 5. Poisson’s ratio as a function of volume content of hexagonal
boron nitride.

WàAĝCIWOĝCI SPRĉĩYSTE ANIZOTROPOWYCH MATERIAàÓW KOMPOZYTOWYCH Al2O3 – hBN

Rys. 6. Anizotropia moduáu Younga A(E), moduáu sztywnoĞci A(G)
oraz prĊdkoĞci podáuĪnych A(VL) i poprzecznych A(VT) fal ultradĨwiĊkowych od udziaáu objĊtoĞciowego hBN w Al2O3.
Fig. 6. The anisotropy of Young modulus A(E), sheer modulus A(G)
and velocities of longitudinal A(VL) and transversal A(VT) ultrasonic
waves as a function of volume content of hexagonal boron nitride.

objĊtoĞciowego hBN silnie zmniejsza siĊ moduá Younga,
moduá sztywnoĞci i liczba Poissona. Dla udziaáu objĊtoĞciowego hBN powyĪej 20% liczba Poissona przyjmuje
wartoĞci ujemne. Dla kierunku prostopadáego zmiany staáych
materiaáowych od udziaáu objĊtoĞciowego hBN są znacznie
mniejsze, przez co w badanych próbkach wystĊpuje anizotropia tych staáych.
AnizotropiĊ moduáu Younga, moduáu sztywnoĞci oraz
prĊdkoĞci podáuĪnej i poprzecznej fali ultradĨwiĊkowej
w zaleĪnoĞci od udziaáu objĊtoĞciowego hBN w Al 2O 3
przedstawiono na Rys. 6. Uzyskane wyniki wskazują, Īe dla
zawartoĞci (0-2)% hBN wielkoĞü anizotropii moduáu Younga
nie przekracza 5%. Ze wzrostem zawartoĞci hBN wielkoĞü
anizotropii wzrasta i dla páytki o zawartoĞci 30% hBN anizotropia moduáu Younga dochodzi do 50%.
Tak znaczna anizotropia staáych materiaáowych w badanych kompozytach Al2O3–hBN wymaga stosowania badaĔ
ultradĨwiĊkowych adekwatnych do badania materiaáów
anizotropowych.

Rys. 7. ZaleĪnoĞü prĊdkoĞci fal podáuĪnych v1, v2, v3 i poprzecznych
v4 i v5 od udziaáu objĊtoĞciowego hBN w Al2O3.
Fig. 7. Ultrasonic wave velocity as a function of volume content of
hexagonal boron nitride: v1, v2, v3 - longitudinal wave velocities; v4,
v5 - transversal wave velocities.

Rys. 8. ZaleĪnoĞü staáych sprĊĪystoĞci od udziaáu objĊtoĞciowego
hBN.
Fig. 8. Elastic constants as a function of volume content of hexagonal
boron nitride.

4.2. Materiaáy anizotropowe
Pierwszym etapem w badaniach materiaáów anizotropowych jest okreĞlenie typu anizotropii materiaáu – typ monotropowy (symetria heksagonalna) lub ortotropowy.
Dla próbek o zawartoĞci hBN w Al2O3 wynoszącej 10%,
20% i 30% prĊdkoĞci podáuĪnych fal ultradĨwiĊkowych
rozchodzących siĊ wzdáuĪ osi X i osi Y (Rys. 3) byáy niemal
identyczne. RóĪnica nie przekraczaáa 0,4%. Dla próbki
o 5-procentowej zawartoĞci hBN róĪnica wyniosáa 1,3%.
Natomiast wyniki pomiarów prĊdkoĞci w kierunku Z znacznie róĪniáy siĊ od prĊdkoĞci w kierunku osi X i Y. Wyniki
te potwierdzają, Īe badane kompozyty Al2O3–hBN naleĪy
potraktowaü pod kątem anizotropii jako materiaáy o symetrii
heksagonalnej.
Dla próbek o symetrii heksagonalnej naleĪy wykonaü
pomiary prĊdkoĞci podáuĪnych i poprzecznych fal ultradĨwiĊkowych w kierunkach i o polaryzacji przedstawionych
na Rys. 3. W oparciu o wzory (5) – (16) ze zmierzonych
prĊdkoĞci v1, v2, v3, v4 i v5, moĪna wyliczyü wszystkie staáe
sprĊĪystoĞci i staáe materiaáowe dla badanego kompozytu.

Rys. 9. ZaleĪnoĞü moduáów Younga i moduáów sztywnoĞci od udziaáu
objĊtoĞciowego hBN.
Fig. 9. Young’s moduli and sheer moduli as a function of volume
content of hexagonal boron nitride.

Wyniki pomiarów prĊdkoĞci wykonane na kompozytach
Al2O3–hBN, traktowanych jako materiaáy anizotropowe,
przedstawiono na Rys. 7.
PrĊdkoĞü podáuĪnej i poprzecznej fali ultradĨwiĊkowej
mierzona w kierunku równolegáym do kierunku prasowania páytek Al2O3–hBN (v2 i v4) ulega znacznie wiĊkszemu
obniĪeniu wraz ze wzrostem udziaáu objĊtoĞciowego hBN
niĪ prĊdkoĞci mierzone w kierunku prostopadáym (v2 i v5).
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Rys. 10. ZaleĪnoĞü liczb Poissona od udziaáu objĊtoĞciowego
hBN.
Fig. 10. Poisson’s ratios as a function of volume content of hexagonal
boron nitride.

Rys. 11. Wzrost anizotropii staáej sprĊĪystoĞci AC, moduáu Younga
AE i moduáu sztywnoĞci AG ze wzrostem udziaáu objĊtoĞciowego
hBN w Al2O3.
Fig. 11. The increase of elastic constant AC anisotropy, Young’s
modulus AE and sheer modulus AG with increasing volume content
of hexagonal boron nitride.

Wyznaczona w ten sposób anizotropia prĊdkoĞci przenosi
siĊ na anizotropiĊ staáych sprĊĪystoĞci (Rys. 8) i staáych materiaáowych (Rys. 9 i 10) liczonych z tych prĊdkoĞci w oparciu
o wzory (5) – (9) i (10) – (16).
RóĪnice wartoĞci staáej sprĊĪystoĞci C11, moduáu Younga
E11 (Eŏ) oraz - w mniejszym stopniu – G12 (Gŏ) w porównaniu
z C33, E33 (EŒ) i G31 (GŒ) są coraz wiĊksze wraz ze wzrostem
zawartoĞci hBN w badanych próbkach. Wzrost anizotropii
tych wielkoĞci od udziaáu objĊtoĞciowego hBN w próbkach
przedstawiono na Rys. 11. W przypadku próbek zawierających 30% obj. hBN wielkoĞü anizotropii staáej sprĊĪystoĞci
Cii (zaleĪnoĞü C11 i C33) i moduáu Younga dochodzi do 50%.
Ze wzrostem zawartoĞci hBN w próbkach równieĪ ulegają
obniĪeniu wartoĞci liczb Poissona 31 i 13, natomiast wartoĞü
12 nie ulega zmianie, co zostaáo przedstawione na Rys.10.

4.3. Porównanie wartoĞci staáych materiaáowych
kompozytów Al2O3–hBN wyznaczonych
w oparciu o metodykĊ badaĔ materiaáów
anizotropowych i izotropowych
Na Rys. 12 porównano wartoĞci moduáów Younga i moduáów sztywnoĞci uzyskane z obliczeĔ obowiązujących dla
materiaáów izotropowych (EŒ, Eŏ, GŒ, Gŏ) z odpowiednimi
wartoĞciami tychĪe staáych (E33, E11, G31, G12), wyznaczonych
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Rys. 12. ZaleĪnoĞü moduáów Younga i moduáów sztywnoĞci wyznaczonych dla materiaáów izotropowych i anizotropowych od udziaáu
objĊtoĞciowego hBN.
Fig. 12. Young’s moduli and sheer moduli obtained for isotropic and
anisotropic materials vs. volume content of hexagonal boron nitride.

Rys. 13. ZaleĪnoĞü liczb Poissona wyznaczonych dla materiaáów
izotropowych i anizotropowych od udziaáu objĊtoĞciowego hBN.
Fig. 13. Poisson’s ratios determined for isotropic and anisotropic
materials vs. volume content of hexagonal boron nitride.

poprzez pomiary i na podstawie wzorów obowiązujących
dla materiaáów anizotropowych. W przypadku kompozytów
záoĪonych z Al2O3 i hBN o udziale objĊtoĞciowym do 30%
róĪnice te są nieznaczne – wykresy praktycznie nakáadają
siĊ na siebie, czyli staáe materiaáowe E i G dla tego typu kompozytu moĪna wyznaczaü w sposób uproszczony w oparciu
o wzory dla materiaáów izotropowych.
RównieĪ wartoĞci liczby Poissona 12 (Rys. 13) wyznaczone z wzorów dla materiaáów izotropowych nieznaczne siĊ
róĪnią od wartoĞci obliczonej z wzorów obowiązujących dla
materiaáów anizotropowych. Natomiast, w oparciu o wzory
obowiązujące dla materiaáów anizotropowych, wyznaczone
wartoĞci liczb Poissona 31 i 13 w sposób znaczący róĪnią
siĊ od wartoĞci 31 (Œ), uzyskanej z obliczeĔ dla materiaáów
izotropowych, gdzie w przypadku próbek o udziale objĊtoĞciowym hBN wynoszącym 20% i 30% uzyskano nawet
ujemne wartoĞci tej liczby Poissona. Tylko w przypadku liczby
31 (Œ) obliczenia naleĪy przeprowadziü w oparciu o wzory
i pomiary obowiązujące dla materiaáów anizotropowych.

5. Wnioski
Przeprowadzone badania wykazaáy istotny wpáyw obecnoĞci fazy hBN na obniĪenie wartoĞci staáych materiaáowych
i na anizotropiĊ wáaĞciwoĞci sprĊĪystych materiaáów kompozytowych.

WàAĝCIWOĝCI SPRĉĩYSTE ANIZOTROPOWYCH MATERIAàÓW KOMPOZYTOWYCH Al2O3 – hBN

W przypadku próbki o 30-procentowym udziale objĊtoĞciowym hBN moduá Younga dla kierunku równolegáego
do kierunku prasowania EŒ(33) byá niĪszy o 75%, Eŏ(11)
o 54% i odpowiednio moduá sztywnoĞci GŒ byá niĪszy o 67%
i Gŏ o 53% w porównaniu z próbką Al2O3 bez dodatku hBN.
RównieĪ wartoĞci liczb Poissona 31 i 13 ulegáy obniĪeniu.
NajwyĪszą anizotropią moduáu Younga, dochodzącą do
50%, charakteryzują siĊ materiaáy kompozytowe o 30-procentowym udziale objĊtoĞciowym hBN.
Dla badanych kompozytów ziarnistych róĪnice wartoĞci
moduáów Younga wyznaczonych ze wzorów obowiązujących
dla materiaáów izotropowych są niewielkie (do ~6%) w porównaniu z wartoĞciami wyznaczonymi ze wzorów obowiązujących dla materiaáów anizotropowych. WartoĞci moduáów
sztywnoĞci G są prawie identyczne, natomiast bardzo duĪe
róĪnice wystĊpują w przypadku liczby Poissona 31 (Œ),
wyznaczonej ze wzorów dla materiaáów izotropowych. Liczba
Poissona liczona ze wzorów dla materiaáów izotropowych
wyniosáa Œ = – 0,10, natomiast liczona ze wzorów dla materiaáów anizotropowych wyniosáa 31 = 0,084.
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PodziĊkowanie
Przedstawione badania zostaáy wykonane w ramach
projektu „Spiekane materiaáy narzĊdziowe przeznaczone
na ostrza narzĊdzi do obróbki z wysokimi prĊdkoĞciami
skrawania” nr POIG.01.03.01-12-024/08.
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