
POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU 
 

Wytwarzanie materiałów o zaprojektowanych właściwościach jest jednym z najważniejszych 
wyzwań stawianych obecnie inżynierom materiałowym. Jedną z dróg otrzymywania materiałów o zadanych 
właściwościach jest projektowanie materiałów kompozytowych, składających się z przynajmniej dwóch, 
świadomie dobranych faz: osnowy i fazy zdyspergowanej, których połączenie powoduje uzyskanie poprawy 
właściwości wyjściowego materiału. Mechanizmy działania fazy zdyspergowanej w materiale 
kompozytowym mogą być różne a ich poznanie jest pierwszym krokiem na drodze do kontrolowania 
właściwości gotowych wyrobów. Oddziaływanie pól resztkowych naprężeń cieplnych materiału z polami 
naprężeniami propagującej szczeliny jest jednym z mechanizmów podnoszenia odporności na kruche 
pękanie i wytrzymałości kompozytów.  Naprężenia cieplne powstają na skutek znacznych zmian temperatury 
towarzyszących procesowi wytwarzania materiałów ceramicznych. Podczas studzenia od temperatury 
spiekania do temperatury otoczenia materiału składającego się z faz o różnych współczynnikach 
rozszerzalności cieplnej, kurczące się z różną prędkością fazy składowe powodują powstawanie układu 
naprężeń ściskających i rozciągających w spieku.  

Azotek krzemu jest szeroko wykorzystywanym do zastosowań konstrukcyjnych materiałem 
ceramicznym. Główną jego zaletą są bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz wysoka odporność 
termiczna. Materiał ten wydaje się być idealnym materiałem stanowiącym osnowę kompozytu ziarnistego. 
Wprowadzenie do niego fazy zdyspergowanej umożliwiłoby modyfikację jego właściwości.  

Celem badań jest zbadanie, czy modyfikując ilość, rodzaj i rozdrobnienie fazy wprowadzonej do 
osnowy z azotku krzemu można znacząco poprawić jego właściwości mechaniczne. W pracy zostanie 
zbadane, czy czynnikiem decydującym o właściwościach mechanicznych kompozytów o osnowie z azotku 
krzemu jest układ resztkowych naprężeń cieplnych.  

Do badań przygotowane zostaną serie materiałów kompozytowych o osnowie azotku krzemu, 
różniące się udziałem i rodzajem fazy rozproszonej oraz zastosowanymi aktywatorami spiekania. Zostaną 
zbadane właściwości mechaniczne mikrostruktura i skład fazowy wszystkich otrzymanych materiałów. 
W oparciu o zdjęcia mikrostruktury otrzymanych materiałów, metodą elementów skończonych zostaną 
sporządzone modele resztkowych naprężeń cieplnych w kompozytach. Rzeczywiste wartości naprężeń 
zostaną wyznaczone metodą analizy kształtu linii dyfrakcyjnych uzyskanych metodą dyfrakcji 
promieniowania rentgenowskiego.  

Przeanalizowanie wyników zaproponowanych badań pozwoli zaobserwować jak zmiana ilości, 
rodzaju i morfologii faz składowych kompozytu wpływa na jego właściwości mechaniczne oraz na układ 
naprężeń cieplnych. Możliwe będzie również stwierdzenie, czy oddziaływanie pól naprężeń jest czynnikiem 
mającym znaczący wpływ na właściwości mechaniczne kompozytów o osnowie azotku krzemu. 
Zrozumienie czynników wpływających na właściwości kompozytów z azotku krzemu daje możliwość 
świadomego ich kształtowania, tym samym zwiększając obszar potencjalnych zastosowań tych materiałów. 
Dodatkowo dogłębna analiza wpływu morfologii faz składowych na układ naprężeń cieplnych 
i zweryfikowanie słuszności tych wyliczeń poprzez wyznaczenie rzeczywistych wartości naprężeń dostarczy 
unikatowych informacji w dziedzinie naprężeń własnych w materiałach.   

Nr rejestracyjny: 2016/21/N/ST8/00185; Kierownik projektu:  mgr inż. Aleksandra Maria Dubiel


