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SAMENVATTING
Theoretisch wordt de sterkte van een keramisch materiaal bepaald door zowel
de foutgroo~e in her ma~eriaal als de taaiheid van her materiaal. Aangetoond is dat de defectgrootte in her gesinterde materiaal wordt bepaald
door enerzljds de grootte van de harde agglomera~en in bet uitgangspoeder
en anderzijds door de mate van reorganisatie van inhomogeniteiten in de
groene microstructuur tijdens sinteren en de sterkte van de ko~relgrenzen
in her dichte materiaal.
In de droge korrelstapeling kunnen domeinen (gebieden met een dichtheid
grocer dan de gemiddelde dichtheid) van zeer uiteenlopende afmetingen
(1-100 um) worden onderscheiden. Deze domeinen verdichten terwijl de
interdomeinen opensinteren. Door her versneld verdichten van de laagste
orde domeinen, hetgeen leidt tot reorganisatie, ~reedt reeds in de beginfase van her sinteren korrelgroei op. Door de afname van de dichtheid van de
interdomeinen verdichten deze meet poreuze gebieden pas bij hoge temperatuur. dus in de laatste fase van her sinterproces. Her gevolg is dat
korrelgroei her sinterproces domineert en de hoge orde interdome~nen niet
geheel verdichten. De afmeting van deze interdomeinen bepaalt de grootte
van her kleinste sterktebepalend defect. De wijze waarop deze interdomeinen
met elkaar verbonden zijn bepaalt enerzijds de grootte van de grootste
sterktebepalende defec~an en anderzijds de spreiding an de defectgrootte.
De micro(domeinen)structuur van een poedercompact gemaakt door slibgieten
wordt bepaald door de behandeling die de suspensie heeft ondergaan. Zo
leidt variatie van de colloZdale stabiliteit tot grote verschillen in de
slibgietsnelheid alsmede in de eigenschappen van de natte compacten die na
drogen deels of geheel verdwijnen. Verandering van de dispergeerprocedure
daarentegen leidt wel tot droge compacten met verschillende micro(domein)structuur, hetgeen resulteert in verschillend sintergedrag. De mate van
reorganisatie tijdens sinteren, dus ook de structuurdefecten na sinteren,
worden niet be~nvloed door de stabiliteit van de suspensie maar wel door de
wijze waarop deze gedispe~geer4 wordt.
Hierover is geen kwantitatieve- informatie beschikbaar. Gebleken is dat door
verlenging van de dispergeertijd gaandeweg de mate waarin de gevormde
scherf reorganiseert afneemt om vervolgens weer toe te nemen. Dit overgangspunt wordt gema~keerd door een verandering van de textuur van bet
compact van een ketenachtige naar een korrelachtige stapeling. Een reorga-

nlserende alumina scherf vertoont een maximaal haalbare sterkte van 450 MPa
en een weinlg reorganiserende scherf een maximaal haalbare sterkte vau
650 ~Pa.
Zowel de incorporatie van t-zirconia in de alumina matrix als de incorporatie van alumina in de t-zirconia matrix leidt tot verbetering van de
breuktaaiheid maar wel in mindere mate dan op theoretische gronden verwacht
kan worden. Het achterblijven van de verwachte verbetering wordt veroorzaskt door de sterke korrelgroei die optreedt tijdens her sinteren van deze
materialen bij 1600"C. De defectgrootte in de alumina matrix materialen is
onafhankelijk van de concentratie t-zirconia. In de t-zirconia matrix
materialen die een pseudo-elastisch gedrag vertonen is de relatie tussen de
sterkte en breuktaaiheid minder goed gedefinieerd ten gevolge van de
vroegtijdig optredende transformatie. Deze vroegtijdige transformatie
resulteert in een relatief lage sterkte, echter met een zeer hoge Weibull
modulus tot m = 50, Her materiaal dat war betreft sterkte en breuktaaiheid
optimaal is, met de samenstelling van 50 v/o alumina en 50 v/o t-zirconia,
heeft een karakteristieke sterkte van 810 MPa en een breuktaaiheid van
9.7 ~Pa~m.
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i. INLEIDING

Er bestaat een aantal methoden om een keramisch materiaal beter bestand te
maken tegen trekspanning [1]. Enkele daarvan zijn:

i.i, Algemene inleiding

- Onderdrukken van her ontstaan van microdefecten die leiden tot catastrofaal bezwijken en die bij hoge temperatuur leiden tot scheurvorming. Dit

Keramische materialen zullen om betrouwbaar te kunnen functioneren in
mechanisch belaste constructies, met name onder trekspann~ng en wisselende
belasting, twee eigenschappen moeten hebben die ze normaliter niet bezitten. te weten: enerzijds zouden ze geen defecten moeten hebben en anderzijds wel de mogelijkheid hebben om mechanische energie op ~e nemen
waardoor scheuruitbreiding wordt tegengegaan.

vereist een goede procesbeheersing met betrekking tot her compacteren van
her poeder, drogen van bet compact en her verdichten van her vormstuk.
- In her keramiek inbouwen van een fase die een zekere plasticiteit bezit.
De sterkte van een dergelijke structuur kan beXnvloed worden door de
grootte van de korrels van deze component alsmede door de mate waarin de
korrels van het basismateriaal door de tweede fase worden bevochtigd.
- Een relatief hoge mate van plasticiteit is mogelijk bij fijnkorrelig

De theoretische sterk~e van een keramisch ma~eriaal grenst aan de spanning
die nodig is om ~wee atoomvlakken te scheiden. Deze sterkte wordt alleen
benaderd door defectvrije eenkristallen en whiskers. In de praktijk hebben
we te msken met een polykristallijn materiaal, dat pori~n en m±croscheurties vertoonu, met lokaal hoge spanningsconcentraties door her vrijwel
ontbreken van plastische vervorming. Door de complexe kristalstructuur van
keramische materiale~ zijn er, anders dan bij de mees~e metalen, te weinig
onafhankelijke laag-energetische slipsys~emen. Homogene deformatie door
slip bij lage temperatuur is daardoor niet mogelijk. Her polykristallijne
materiaal heeft daardoor een sterkte die ongeveer 1008 maal kleiner is dan
de theoretische sterkte.
Plastische deformatie is bij hoge temperatuur wel mogelijk, omdat dan ook
andere thermisch geactiveerde mechanismen hiertoe kunnen bijdragen (zoals

materiaal waar korrelgrensslip dominant kan zijn. Dit deformatiemechanisme is thermisch geactiveerd en zal pas bij hoge temperatuur aktief
worden.
- Sen belangrijke mate van scheurenergieabsorptie kan plaatsvinden in
materialen als ~@n van de samenstellende componenten een faseovergang
vertoont. Een nadeel bij deze wijze van vertaaien is dat her mechanisme
alleen actief is bij temperaturen beneden de transformatietemperatuur.
Bi~ hogere temperatuur kan ook enige vertaaiing optreden door afbuiging
en vertakking van de scheur.
- Door inbouwen van sterke keramische vezels in een keramische matrix is
her mogelijk om her materiaal een hoge sterkte te geven met, dankzij de
sterke wisselwerking tussen beide fasen, een grote capaciteit voor opname
van mechanische scheurenergie.

diffusie en korrelgrensslip).
De sterkte van het materiaal wordt weergegeven door de Griffith relatie die

1.2. Probleemstelling

er als volgt uit ziet:
Toepassing van keramische materialen voor systeemcomponenten die bij hoge
temperatuur onder mechanische belasting moeten werken is beperkt door de
grote brosheid en vooral door de grote variabiliteit in de mechanische

met e de treksterkte0 Kz~ de breuktaaiheid, C de defectgrootte en a een
constante.

exgenschappen. Deze variabiliteit vindt zijn oorzaak in inhomogeniteiten
van her materiaal en in her grote aantal veelal kritische parameters die de
kwaliteit bepalen.

De betrouwbaarheid van keramische ma~erialen kan op twee manieren verbeterd
Her begint al bij her uitgangsmateriaal, de poeders, die vrijwel nooit een
worden te weten: enerzijds door de defectgrootte in her materiaal te
verkleinen en anderzijds door de breuktaaiheid van her materiaal te verhogen.

smalle deeltjesgrootteverdeling hebben en agglomeraatvrij zijn. Ook
verontreiniging is lastig te vermijden. De stapeling van de deeltjes bij
her maken van een vormstuk is, zonder een goede beheersing van de deeltjes

-8interacties onregelmatig, inhomogeen en variabel. Verdere verwerking van
het vormstuk leidt alleen uo~ versterking van deze inhomogeniteiten.
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Dispergeren en Mengen

in Attritor

Een verdere belemmering voor het ontwikkelen van ~echnieken voor her
bereiken van optimale mechanische eigenschappen ~s gelegen in her felt dat

~libgieten

de relatie tussen de microstructuur en de resulterende mechanische e~genschappen nog onduidelijk is. Zo kunnen verschillende technieken, zoals
persen, colloXdale filtratie en ~apegieten, die ogenschijnlijk dezelfde
microst~uc~uur opleveren, materialen geven met verschillende mechanische

Drukloos .Sinteren

eigenschappen.

I.~. Doelstelling

½arakteriseren
Dit onderzoek heeft tot doel een fabricagemethode te ontwikkelen voor
betrouwbare vertaaide keramische materialen, primair op basis van A1203 en
ZrG2, die geschikt zijn voor mechanische ~oepassing bij ho~e temperaturen.

Fig. 1.4.1. Schematische weergave van her vormgevingsproces.

De materialen en vormstukken, voor mechanisch onderzoek en karakterisering,
dienen een zeer lage porositeit te bezitten die bestaat uit zeer kleine en

Her onderzoek was opgesplitst in twee fasen, waarbij het laatste stadium

homogeen gedispergeerde microdefecten.

van de eerste fase en bet begin van de tweede fase elkaar overlapten.

1.4. Werkwijze

Fase I:
Her bestuderen van de natte vormgevingstechnologie om te komen tot een

Bij dit onderzoek is gekozen voor vormgev~ngstechnieken op basis van

procedure voor de fabricage van defectarme (betrouwbare) dichte Al~O~

suspensietechnologie. Op deze wljze kan de interactie tussen de keramische

keramiek.

poederdeeltjes her beste beXnvloed worden. Dit biedt de mogelijkheid om

Hierblj is enerzijds gekeken naar de invloed van suspensie-eigenschappen,

door her mengen van verschillende poeders her compacteringsgedrag alsmede

zoals deeltjesgrootteverdeling, vaste-stof concentratie en zetapotentiaal,

de groene microstructuur te s~uren.

op de microst~uctuur van de natte en groene scherf. Verder is de invloed

0p deze wijze is voor een ~@n-componentig sys~eem de relatie ~ussen suspen-

van de groene microstructuur op her sinter(verdichtings)gedrag en de

sie-eigenschappen en de mechanische eigenschappen van her dichte keramiek

mechanische eigenschappen van her dichte fijnkorrelige keramiek onderzocht.

bestudeerd. Als modelstof is Al~03 en wel A16SG, een submicron Alcoa poeder

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een relatie tussen suspensie-eigen-

gebruikt. De verkregen inzichten zijn ~oegepast voo~ de fabricage van

schappen en de mechanische eigenschappen van her dichte keramiek.

Al~O~/Zr0~ composieten waarbij de invloed van de hoeveelhei~ tweede fase
componen~ op de mechanische eigenschappen is bestudeerd. Als tweede fase

Fase 2:

component is gebruik gemaakt van t-ZrO~ (l~Ce) poeder van Un~tec.

Vertaaien van AI~0~ met t-Zr0~ Ii~Ce).
Hierbij is de kennis die opgedaan is in de eerste fase gebruikt om defectarme composieten te maken. Centraal in deze fase was het bestuderen van de
invloed van de concent~atie van de vertaaiende component op de mechanische
eigenschappen van de composieten.
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1.5. Referentie

2. 0PZET VAN HET 0NDERZOF~K

i. L.A. Correia, Mogelijkheden ter verbetering van de betrouwbaarheid van

2.1. Het colloidale filtratieproces

keramiek, ECN memo no.: MAT 89-149, 1989.
Slibgieten is een natte vormgevingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt
van een suspensie (poeder gedispergeerd in een vloeibaar medium) en een
poreuze mal. Tijdens vormgeven wordt de suspensie in de mal gegoten waar
ten gevolge van de capillaire druk in (dat wil zeggen zuigende werking van)
de poreuze mal vloeistof wordt onttrokken uit de suspensie. Deze actie
leidt tot het accumuleren van vaste stof aan het grensvlak mal/suspensie
waardoor een scherf ontstaat. Deze scherf heeft dan de vorm van de mal. Na
her verwijderen van de overtollige suspensie droogt de scherf en krimpt los
van de mal waardoor her groene vormstuk uit de mal kan worden verwijderd.

De dikte van de aangroeiende scherf is evenredig met de wortel uit de
filtratietijd:
hc = C ~t

- 12 De evenredigheidsconstante, de slibgietconstante, is een maat voor de
slibgietsnelheid. Deze wordt primair bepaald door de capillaire druk in de
mal en de stromingsweerstand in zowel de aangroeiende scherf als de mal. De
capillaire druk in de mal is omgekeerd evenredig met de poriegrootte in de
poreuze mal. De stromingsweerstand is omgekeerd evenredig met zowel de
poriegrootte als de dichtheid van her poreuze systeem [i].
Voor het slibgieten worden meestal poreuze gipsen mallen gebruikt, Dit
materiaal heeft pori@n ter grootte van 3 ~m. De capillaire zuigdruk is dus
relatief laag. Slibgieten van suspensies van submicron poeders resulteert,

- 13 Ten behoeve van het nat classificeren van poeders is een opstelling gebouwd
waarin batchgewijs semi-continu geclassificeerd kan worden [3].
Na de bereiding van de suspensies zijn deze gekarakteriseerd door de
zuurgraad (pH), de viscositeit en de deeltjesgrootteverdeling te bepalen.
De deeltjesgrootteverdeling is gemeten middels een statische lichtverstrooiingstechniek met een Malvern Mastersizer. De viscositeit is gemeten
met een standaard Brookfield reometer. Van gemalen suspensies wordt tevens
van her droge poeder her specifiek (BET) oppervlak gemeten met behulp van
N2-adsorptie.

mits dichte pakking optreedt, in deeltjespakkingen met submicron pori~n. De
stromingsweerstand van de scherf is dus hoog. Her gevolg is dat van zulke

2.3. Her compacteringsonderzoek

poeders, in de praktijk, slechts dunne scherven gemaakt kunnen worden. Door
zeer langdurig filtreren kan eventueel een dikke~e scherf verkregen worden,
maar instabiliteit van de suspensie, met als kenmerken vlokvorming en
sedimentatie, kan leiden tot inhomogeniteiten in de aangroeiende scherf.
Een bijkomend negatief effect bij her gebruik van gipsen mallen is her
oplossen van gips tijdens slibgieten waardoor Ca-verontreiniging optreedt
die de ste~kte van her keramiek verlaagt. Door gebruik te maken van poreuze
keramische mallen me~ submicron pori@n, kunnen de bovenstaande problemen
voorkomen worden.
Ten behoeve van dit onderzoek zijn poreuze Al203-mallen ontwikkeld. Hiermee
kunnen dikke scherven (ca 7mm) worden gefabriceerd. Zulke scherven,
vormstukken, zijn onder andere nodig voor her mechanisch onderzoek.

2.2. ColloXdale stabiliteit van suspensies
Het compacteringsgedrag van een suspensie en dus ook de microstructuur van

Enig inzicht in de invloed van suspensie-eigenschappen op het compacteringsgedrag tijdens slibgieten kan worden verkregen door het compacteren
zelf te bestuderen. Voor dit doel is een techniek ontwikkeld waarmee
tiJdens filtratie in situ de aangroei van de scherf gevolgd kan worden [i].
Hierbij wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven voor her meten van laagdikten (akoestische interferometrie). Deze techniek biedt de mogeli~kheid
ti~dens her slibgieten van vlakke plaat~es op een eenvoudige manier de
dikte van de aangroeiende scherf alsmede de hoogte van de suspensiekolom te
volgen. Analyse van deze data, gebruik makend van theoretische kinetische
modellen van het aangroeiproces, resulteerde in de karakteristieken van de
natte sche~f, zoals dichtheid en gemiddelde poriegrootte, en de slibgietsnelheld [i]. Na drogen is de groene scherf gekarakteriseerd met Hgpo~osimetrie. Kwalitatieve informatie over de microstructuur wordt verkregen middels SEM-analyse van voorverstevigd (wit) materiaal.
~:~.I. Akoestische interferometrie

de scherf wordt, behalve door de deeltjesvorm en deeltjesgrootteverdeling,
in hoge mate bepaald door de interactie tussen de poederdeeltjes. Deze
interactie is onder andere afhankelijk van de lading van de deeltjes
(zetapotentiaal) [2] en van de deeltjesgrootteverdeling van her poeder. Om
de invloed van de stabiliteit van suspensies op her compacteringsgedrag te
bestuderen is deze gevarieerd door gebruik te maken van een ionogeen
dispergeermiddel. Homogenisatie en dispergeren van suspensies gebeurde met
een bovenroerder of in een kogelmolen. De verandering van de deeltjesgrootteverdeling daarentegen is gerealiseerd door her poeder te fractioneren of
door in een attritor her poeder nat te malen.

Het gebruik van geluidsgolven voor her meten van laagdikten berust op twee
verschijnselen nameli~k het feit dat homogene materialen goede geleiders
zijn voor geluid en het felt dat een geluidsbundel deels wordt gereflecteerd aan een grensvlak van materialen met verschillende dichtheid, zie
fig. 2.3.1.
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Fin. 2.5.1. Het gedrag van een geluidsbundel door een composiet.

FiE. 2.5.2. Schematische weergave van een slibgietsysteem gekoppeld aan een
oscilloscoop;

Wordt een geluidsbundel in een vormstuk gezonden dan zal de golf zich met
een specifieke snelheid, v., door het materiaal voortplanten en aan her
oppervlak van her vormstuk reflecteren. De weerkaatste golf kan met een
taster (zender!ontvanger) ontvangen worden. Her tijdsverschil tussen zenden
en ontvangst wordt met een oscilloscoop gemeten (zie fig. 2.3.3). Her

a: zender/ontvanger, 4 MHz,
b: oscilloscoop,
c: slibgietsysteem.

gebruik van een oscilloscoop biedt eveneens de mogelijkheid om de tijdas
(basis) om te zetten in een lengte-as door de geluidssnelheid door her
materiaal in te stellen. De dikte van her vormstuk kan dan direct worden
afgelezen van her beeldscherm.
Her slibgietsysteem, zoals weergegeven in fiE. 2.3.2. kan worden beschouwd
als een meerlaagssysteem namelijk de mal, de scherf en de suspensie. Elk
van deze systemen heeft een specfieke, verschillende, dichtheid. Als
zodanig kan akoestische interferometrie worden gebruikt om de laagdikten
van de verschillende deelsystemen te meten (zie fiE. 2.3.3).
De metingen zijn echter gebaseerd op een ingestelde geluidssnelheid
waardoor achteraf voor elke lahg afzonderlijk gecorrigeerd moet worden voor
de geluidssnelheid.
De geluidssnelheid door de suspens~es en de mal kunnen op analoge manier
gemeten worden. Informat±e over de scherf kan aldus op een indirecue manier
worden verkregen.

FiK. 2.3.3. Schermbeeld bij de laagdiktemeting tijdens slibgieten. De
volgende reflecties zijn zichtbaar:
R~: aan mal-scherf grensvlak,
Re: aan scherf(cast)-suspensie grensvlak,
Rs: aan suspensie-lucht grensvlak.

- 16 Middels in de liteFatuur bekende modellen kan de geluidssnelheid door
dispersies berekend worden [4]. Deze modellen relateren de geluidssnelheid
door dispersies aan de vaste-stof concentratie van de dispersie. Door
middel van filtratiemodellen wordt de vaste-stof concentratie in de scherf
gerelateerd san de vaste-stof concent~atie van de suspensie, de verandering
in de hoo~te van de suspensiekolom en de hooEte van de scherf en dus de
~eluidssnelheid door de scherf. Aangezien we nu twee relaties hebben ~ussen
de vaste-stof concentratie in de scherf en de ~eluidssnelheid door de
scherf, kan zowel de vaste-stof concentratie als de ~eluidssnelheid worden
berekend.

- 17 Door van bet gesinterde monster de dichtheid te bepalen kunnen de krimpdata

worden omgeze~ in verdichtingsgegevens.
Veer de analyse van het sintergedrag waarbij gebruik is gemaakt van
eenvoudige isotherme sintermodellen [6], moest eerst een~omwerking naar een
niet-isotherm model plaatsvinden. Veer niet-isotherm sinteren met een
opwarmsnelheid c °C/min zien de vergelijkingen er als volgt uit:
- I" fase siate~ea
De lengteverandering als functie van de temperatuur is:

Gebruikmakend van
verder uitgewerkt
Gebruikmakend van
in de mal bepaald

de berekende geluidssnelheid kunnen de akoestische data
worden om de dikte van de scherf te bepalen.
dezelfde akoestische procedure kan de stromingsweerstand
worden.

Met de aldus gegenereerde informatie wordt vervolgens de stromingsweerstand
in de scherf berekend.
Modellen uit de literatuur, die de vloeistofstroming door een poedercompact
in relatie brengen met de stromingsweerstand in her poedercompac~ enerzijds
en de dichtheid en de porlegrootte van her compact anderzijds [5], worden
gebruikt om de hydraulische poriegrootte in her compact ~e berekenen.
Analyse van akoestische interferometrische data levert uiteindelijk:
- de dichtheid van de natte scherf,

(Al/10)rn = {(AiRT)/(cr=Ea)}exp(-Ea/RT)
met 1 = de lengte van het monster
I0= de lengte van het monster veer sinteren
c = de opwarmsnelheid
~ = de korrelstraal

Ea= de activeringsenergle veer diffusie
n = de sinterconstante
en

n = 2 of 2,5 en m = 3 veer bulkdiffusie
en m = 4 veer korrelgrensdiffusie
n = 3
AI= een constante

- de poriegrootte in de natte scherf,
- de slibgietconstante, C.
2.4. Dilatometrie

in(Al/10) = i/n in(AiR/CrmEa) + i/n inT - E,/nRT
Met de aanname dat gedurende her sinteren inT nagenoeg constant is wordt de
helling van de Arrheniuscurve (Arrhenius helling):

Het sintergedrag van een scherf is bestudeerd met behulp van dilatometrie,
waarmee de krimp tijdens verdichten wordt bepaald. Her monster is daartoe
in een oventje geplaatst direkt in contact met een meetstift. Vervolgens is
her monster met een cons~ante temperatuur opgewa~md (5°C min-I) tot een

dln(~i/lo)/d(i/T) = -E,/nR
- 2~ Zase sinte~

bepaalde tempera~uur (1500°C), waarna de tempera~uur gedurende een bepaalde
tijd constant is gehouden. Gedurende her gehele proces is de krimp continu

De verd±cht~ng a~s ~unct~e van de temper~tuur

geregistreerd. De resulterende dilatome~rische curven bestaan dus uit een
niet-isotherm en een isotherm deel.

~D~~ = {(A~RT)/(cr~E.)}exp(-E~/RT)
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- 18 met D = de dichtheid van her monster

len), waarbij tussen de aandrukrollen de hoogste spanning aanwezig is. De

n = 1 en m = 3 voor bulkdiffusie

hoeveelheid materiaal die onder de hoogste spanning staat is in dit laatste

n = 1,5 en m = 4 voor korrelgrensdifffusie

geval groter.

InAD = i/n in(A2R/cr~E~) + I/n inT - Ea/nRT

Ten behoeve van bet mechanisch onderzoek zijn door middel van slibgieten
plaatjes ter grootte van 70xT0x7 mm~ gemaakt en dichtgesinterd. Uit deze
dichte keramisch plaatjes zijn buigstaafjes van 4x4x45 mm~ geslepen voor de

Onder de aanname dat inT nagenoeg constant is wordt de Arrhenius helling:

vierpunts buigbeproeving, zie fig. 2.5.1.

dlnAD/d(I/T) = - E,/nR

2.5. Her mechanische onderzoek

Om de sterkte van materialen te bepalen worden over her algemeen trekproeyen uitgevoerd. Voor keramische materialen echter wordt hier meestal van
afgezien om de volgende redenen:
- her maken van proefstukken van keramiek voor trekproeven is zeer kostbaar;
- de sterkte van ker~miek vertoont een statistisch karakter (Weibullstatistiek). 0m betrouwbare statische gegevens te krijgen zijn minstens
15 metingen per materiaal nodig;
- in verband met her brosse, niet-plastische, gedrag van keramiek worden er
zeer hoge eisen aan de uitlijning van her proefstuk bij een trekproef

gesteld.
De sterkte van keramische materialen kan ook goed worden bepaald met behulp
van buigproeven. Het maken van buigstaven is minder kostbaar en inklemming
is niet noodzakelijk omdat een buigproef wordt uitgevoerd met opleg- en
aandrukrollen waardoor een goede uitlljning eenvoudiger is. Een nadeel bij
een buigproef is dater een lineair sparauingsprofiel over de doorsnede
aanwezig is. De bovenste helft van de buigstaaf s~aa~ onder drukspanning,
terwijl onder de neutrale lijn trekspag-ning aanwezig is. De hoogste
trekspanning is alleen in de ~iterste "vezel" aanwezlg, waardoor eigenlijk
de sterkte van een zeer kleine hoeveelheid materiaal wordt beproefd. Een
buigproef kan uitgevoerd worden met behulp van een driepunts buiging (~@n
aandrukrol), waarbij direct onder de aandrukrol de hoogste spanning in de
staaf aanwezig is, of met behulp van een v~erpuntsbuiging (twee aandrukrol-

Fig. 2.5. i. Vormgeven van de preparaten voor mechanische beproeving.

Tijdens deze vierpunts buigbeproeving is de afstand tussen de oplegrollen
40 mm te~wijl tussen de aandrukrollen een afstand van 20 mm is. Het beproevingsjuk is zodanig ontworpen opdat er zo veel mogelijk vrijheidsgraden
tijdens de beproeving aanwezig zijn en zodoende zo weinig mogelijk spanningsconcentraties kunnen ontstaan (fig. 2.5.2). De beproevingen zijn
uitgevoerd op een Instron 4501 beproevingsmachine.
De Weibull-statistiek [7] is een levensduur statistiek die er van uitgaat
dat de zwakste schakel in een constructie er uiteindelijk de oorzaak van
zal zijn dat de gehele constructie bezwijkt. Wanneer deze constructie
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modulus (= richtingsco~ffici~nt) en de karakteristieke sterkte voor de
beproefde geometrie bepaald worden. Een en ander kan ook grafisch weergegeven worden zoals te z~en is in fig. 2.5.5.

99.9

6~,2
50.0

Fig. 2.5.2. Her juk waarmee de buigbeproevlngen uitgevoerd zijn.
groter wordt neemt her volume dat onder de hoogste spannzng s~aa5 toe
waardoor de kans gro~er wordt dater een zwakkere schakel in de consr~uctie
zit, 0m dezelfde reden zal voo~ een materiaal onderworpen wordt aan een
driepunts, vierpunts buigproef of een trekproef de gemeten sterkte ook in
diezelfde volgorde afnemen.
De verdelings functie van de We±bull-statistiek is als volga:

P~ = 1 - exp(-(a)m)
Ow
Hierin is Pf de faalkans, a de spannlng waaraan een consvructie onderworpen
is, Sw de karakteristieke sterkte en m de Weibull-modulus. De karakteristieke sterkte is de spanning waarbij de kans op falen van de consvructie
65% is. Wanneer deze verdelingsfunctie lets herschreven wordt levert dlt:

Sigma [MPa]

Fig. 2.5.3. Een Weibull-grafiek.
_2_.~.2, Scheurweerstsndmetin~ van keramische materialen
De scheu~weerstand van een materiaal wordt over her algemeen aangegeven met
de kritische spanningsintensiteitsfactor onder mode I belasting (scheu~

inln(i/(l-Pz)) = m in ~ ÷ m in ~w

opening mode), de zogenaamde K~c. Deze Kxc wordt bepaald door in her
proefstuk een voo~scheur aan te brengen waarvan de vorm en de afmetingen

Deze vergelijking laat zien ddt er een lineaire Felatie is tussen de
faalkans geschreven als lnln[1/(1-P~)) en de logaritmische gemeten sterkte
(in ~). De sterkte wordt naar oplopende grootte gesorteerd en de bijbehorende faalkans kan geschat worden met vergelijkingen als i/(n+l), (i-½)/n
of (i-0.5)/(n+0.4). Met de kleinste kwad~aten-me~hode kan de Weibull-

bekend zijn. Tijdens het belasten van het proefstuk neemt de spanningsintensiteit aan de scheurtip toe, totdat een kritieke waarde (Kzc) bereikt
wordt waarna de scheur begint te g~oeien.
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De K~c van taaie materialen (bijvoorbeeld metalen, K~c = 75 - 150 MPa~m) is

B

hoog vergeleken met die van brosse materialen (bijvoorbeeld keramiek, K~ =
1 - 20 MPa~m). Voor her bepalen van de Kzc van metalen zijn er sinds lange
tijd normen, die voorwaarden stellen aan proefstukafmetingen en beproevingsomstandigheden. Het toepassen van deze normen op keramische materialen
verloopt niet probleemloos, Bij de ontwikkeling van een keramisch materiaal
kunnen meestal proefstukken met de vereiste afmetingen niet gemaakt worden.

W

Verder zijn de bewerkingskosten voor her maken van dergelijke proefstu~en
in keramiek erg hoog en her aanbrengen van een goede voorscheur is ook al
niet eenvoudig. War betreft beproevingsomstandigheden is het vaak een groot
probleem om een scheur gecontroleerd en stabiel te laten groeien. Bij een
stabiel groeiende scheur moet men dan ook nog rekening houden met de
mogelijkheid dat de K~ niet eenduidig vastligt, maar toeneemt met toene-

Fig. 2.5.4. Schematische tekening van een proefstaaf voor een Chevron-Notch
beproeving.

mende scheurgrootte.

Ten behoeve van her materiaalonderzoek is de scheurweerstand van de
gemaakte materialen bepaald met twee methoden, te weten de Chevron-Notch
methode en de Direct Crack Measurement methode. Bij de Chevron-Notch
methode (CVN) groeit een stabiele scheur door her materiaal. Daar de meting
plaatsvindt nadat er eerst een aanzienlijke hoeveelheid scheurgroei heeft
plaatsgevonden, levert deze methode een Kzc die voor structurele toepassing
van her materiaal waardevol is. Eenvoudiger in de uitvoering is de Direct
Crack Measurement methode (DCM), waarbij een Vickers-diamant met een
bepaalde belasting in een keramisch materiaal gedrukt wordt. Aan de vier
hoekpunten van de indrukking ontstaan er scheurtjes waarvan de lengte een

Dire~t Crack~easurement methode (D6~)
Bij de DCM-methode wordt gebruik gemaakt van een diamanten indruklichaam
waarmee ook de Vickers-hardheid van een materiaal gemeten wordt. Bij her
meten van de hardheid van een bros materiaal ontstaat meestal niet alleen
een afdruk van de indentor maar treedt ook enige scheurvorming op. De
relatie tussen indentatiescheuren en spanningsintensiteit is voor her eerst
beschreven door Palmquist die hardheidsmetingen deed aan hardmetalen. In de
modellering van deze relatie tussen indentatiescheuren en de Kzc wordt
uitgegaan van een regelmatig scheurenpatroon onder de indrukking. In een
homogeen materiaal heeft het patroon een half-sferische vorm, zoals te zien
is in fig. 2.5.5.

maat is voor de scheurweerstand.
De Chevron-Notchmethode (CVN)
Het aanbrengen van een goede voorscheur in keramische proefstukken is erg
moeilijk. Zulk een voorscheur wordt gemaakt door in een buigstaaf met twee
zeer dunne zaagsneden (ca. 50 ~im) een V-vormige doorsnede aan te brengen
zoals schematisch te zien is in fig. 2.5.4.
Wanneer een buigstaaf met een vierpants buigtest beproefd wordt zal aan de
punt van de doorsnede her begin van een scheur ontstaan die bij verdere
belasting groeit. Uit de meetgegevens van deze beproeving, her kracht-weg
diagram, kan de K~ berekend worden [8].

FiK. 2.5.5. Scheurenpatroon ten gevolge van een Vickersindentatie.
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Onder de indentor, waar de grootste deformatie plaatsvind~, worden defecten
blootgesteld ash een trekspanning. Bij de pyramidevormige Vickersindentor
wordt her materiaal aan de hoekpunten van de indrukking volgens een "Mode

Hierbij zijn:

I"-scheurbelasting uit elkaar getrokken. Bij een kritieke locale belasting

E

= elasticiteitsmodulus

zullen defecten aan de hoekpunten, zich uitbreiden. De radiale scheuren die

H~¢~
P
2a

=
=
=
=
=

hierdoor ontstaan zijn de scheuren die aan het oppervlak zichtbaar worden.
Bij een aantal modellen moeten de radiale scheuren dezelfde lengte hebben
als de mediane (diepte-)scheur. Voor de geldigheid van zo’n model worden
dan voorwaarden gesteld aan de verhouding indentatiegrootte/scheurlengte.

c
1

[GPa]
Vickers hardheid [GPa] (Hvick = {(l,854~.P)/(2a)~})
indentatiebelasting [N]
diagonaal van Vickers indrukking
lengte vsn de mediane scheur of scheurlengte aan oppervlak
lengte/diepte van de radiale scheur

Wanneer de indentor ontlast wordt, ontstaan er tevens laterale scheuren,
die binnen her totale scheurpatroon restspanningen veroorzaken. Deze
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5.1. Het alumina poeder

H.L. Ewalds en R.J.H. Wanhill, Fracture Mechanics, DUM, Delft, 1984.
Her poeder dat bij dit onderzoek gebruikt is. ~s een submicron alumina

J.R. van der Laan, Fracture toughness of ceramics, ECN memo no.: 88i~6, ~988o
R. v.d. Geer, Scheurgevoeligheid van technische keramiek: K~~ beproeving van zirconia, Afstudee~verslag Algemene Hogeschool Amsterdam,

poeder van Alcoa namelijk her A16SG. De samenstelling van dit poeder, zoals
opgegeven door de leverancier, is weergegeven ~n tabel 3.1.1.
Tabel ~.i.I. De chemische samenstelling van her alumina poeder.

1989.
Stof

Gewichtspercen~age

A1203

99,7

Si02

O, 02

Fe~05
Na20
Ca0

0001
0,08
0,01

M~o

o, o5

De deeltjesgrootteverdeling van dit poeder, gemeten met de Malvern Mastersizer, is weergegeven in fig. 5.1.1. De gemiddelde deeltjesgrootte bedraag=
0,81 ~m. Her poeder vertoont echter een zeer breed deeltjesspectrum.
Korrels tot 80 ~m zljn in dit poeder aanwezig.
Fig. 3.1.2, een SEM-opname van bet poeder, geeft demorfologie van de
poederkorrels weer. Her poeder bestaat uit zeer kleine korrels (ca. 0,3 ~m)
en harde agglomeraten hiervan.
Her specifieke (BET) oppervlak bedraagt 9,4 m2g-I.

~o

1

1
10
Pa~ticte size (~).

100

0

Fi~. 3.1.1. De deeltjesgrootteverdeling van het uitgangspoeder AI6SG.
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De deeltjesgrootteverdeling zoals gemeten met de Malvern Mastersizer is

weergegeven in fig. 3.1.3. Dit submicron poeder heeft een gemiddelde
deeltjesgrootte van 0,65 pm met deeltjes van maximaal 18 pm. Her poeder is
zwaar gevlokt, maar bestaat uit zeer kleine deeltjes, zoals te zien is op
de SEM-opname van een compact van een gemalen poeder.

FiK. 3.1.3. De deeltjesgrootteverdeling van her PSZ - Cel4 poeder.
Fi~. 3.1.2. SEM opname van het uitgangspoeder AI6SG.
5.2. Het zirconia poeder
De chemische samenstelling van het Unitec. PSZ - Cel~, dat gebruikt is voor
de fabricage van de composieten, is volgens de leverancier als volgt:

Tabel 3.1.2. De chemische samenstelling van her zirconia poeder.
Stof
ZrO2(incl. Hf02)
Ce02
MgO
A1203
Si02
Fez03
Na20

Gewichtspercen~age
85,5
14,0
<0,i
<0,1
<0,15
<0,1
<0,1

ROntgenografisch bestaa~ het poeder uit 50% monoklien en 50% kubisch en
tetragonaal zirconia.
Het specifiek (BET) oppervlak bedraagt 7,4 mZg-i"

~i~. ~.i.4. Een SEM opname van een compact van een gemalen PSZ - Cel~
suspensie.

- 31 -

- 30 4. MODELONDERZOEK NAAR DE FABRICAGE VAN DEFECT-ARM ALUMINA

De suspensies die bestudeerd zijn, hebben een vaste stof concentratie
tussen 27 en 37 v/o en een pH vari~rend van 2 tot 6, waarbij HN03 als

4.1. Experimentele procedure

dispergeermiddel is gebruikt,

Onderwerp van onderzoek is de invloed van de stabiliteit van suspensles op

Door middel van titratie op constante pH, onder voortdurend roeren, is

de micros~ructuuron~wikkeling tijdens vormgeven. Bij ionogeen dispergeren
hangt de stabilisatie af van onder meet de van der Waals hydrata~iekrachten, de ze~apotentiaal van de poederdeeltjes en dus de pH en de ionsterkte
van de suspensie. In fig. 4.1.1..is voor alumina de pH-afhankelijkheid van

nagegaan hoeveel zuur nodig is voor bet maken van suspensies met een

de zetapotentiaal ~e zien.

verouderingseffecten te minlmaliseren zijn de suspensies, gebruikt voor dit

bepaalde zuurgraad. Hierbij bleek, ongeacht de ingestelde pH, de zuurgraad
van de suspensies na drie dagen titreren hog instabiel te zijn. Veroudering
leverde suspensies met afwijkende doch stabiele pH (viscositeit) op. Om

onderzoek, verouderd tot een constante pH bereikt was. Deze verouderingstijd bedroeg twee weken voor suspensies gemaakt met een bovenroerder of in
een kogelmolen en ~~n week voor suspensies gemaakt in de attritor.
Van de 27 v/o-ige suspensies zijn zowel de zetapotentiaal als de viscositeit in fig. 4.1.2 grafisch weergegeven als functie van de concentratie
salpeterzuur. In deze figuur is duidelijk te zien dat de viscositeit direkt
gekoppeld is aan de zetapotentiaal van her alumina poeder. Her verloop van
de viscositeit is de inverse van her verloop van de zetapotentiaal.
Aangezien viscositeitsmetingen eenvoudiger uit te voeren zijn dan zetapotentiaal bepalingen, is gedurende het gehele onderzoek de stabiliteit van
de suspensie gekarakteriseerd met behulp van de viscositeit.

Fig. 4.1.1. De ze~apo~en~iaal als funktie van de pH [i].

T

De grenzen van het ~e onderzoeken pH-gebied zijn bepaald door de eisen die

O
O

lOO

85

8o

75

8o

85

4o

55

2o

45

gesteld worden aan slibgietsuspensies. Deze zijn onder andere een hoge
slibgietsnelheid en een goede gietbaarheid van de suspensie. Een hoge
slibgietsnelheid kan gerealiseerd worden door gebruik ue maken van suspensies met een hoge vaste-stof concentratie en/of van gevlokte suspensies. In
verband met de gietbaarheid dient de suspensie laag viskeus te zijn, dus
een lage vaste-stof concentratie te hebben en/of ontvlokt te zijn.

0

Bekend is dat zure suspensies met een pH gro~er dan ca 6 erg viskeus zijn.

0.00

~

0.04

Verder is her pH traject beperkt door de oplosbaarheid van alumina bij een

pH< 2.

m
0.08

0.12

0.16

35
0.20

zuurc, or’~. (r’~nol/g)

F~ig. 4.1.2. De zetapotentiaal en de viscositeit als funktie van de zuurconcentratie.
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- 32 4.2. Dispergeren met salpeterzuur

0 dg0

4.2.1. Suspensiekarakteristieken
+ ds0
o d10

~.2.1.I. Her effect van malen op de deeltjesgrootteverdeling
De deeltjesgrootteverdeling van het poeder gedispergeerd met een bovenroerder komt overeen met die van her uitgangsmeteriaal (zie fig. 5.1.1).
Fractioneren door nat classificeren op 1 ~m leidt inderdaad tot versmalling
van het deeltjesgrootte spectrum zoals te zien is in fig. 4.2.1.
Een industrieel aantrekkelijkere techniek van poederverfi~nzng is nat
malen, waervoor attritiemalen een geschikte techniek is om tot submicron
grootte te komen. Fig. 4.2.2. geeft de verfi3nlng weer van een 50 v/o-ige
niet aangezuurde suspensle gedurende het maalproces. Voor een 30 v ’o-ige
zure suspensie is in fig. 4.2.3. het verloop van de karakteristieke
deeltjesafmeting te zien, De deeltjesgrootteverdeling van een gedurende zes
uur gemalen zure suspensie is weergegeven in fig. 4.2.4.

Maalduur {uren)

Fig. 4.2.2. Het verloop van de poederkarakteristieken tijdens attritie
malen van een niet aangezuurde 30 v/o-ige AI6SG suspensie.

0

d9o

o d10

10

,1

tO
1
Particle size (l~).

Fig. 4.2.1. Deeltjesgrootteverdeling van het gefractioneerde AI6SG poeder.

Maalduur {uren)

4.2.3. Het verloop van de poederkarakteristieken tijdens attritie
malen van een zure 30 v/o-~ge AI6SG suspensie,
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- 55 - 30 v/o-ige suspensies gemalen zonder zuur, met zuur gedispergeerd na
malen,
- 50 v/o-ige suspensie gemalen met zuur,
- 50 v/o-ige geclassificeerde suspensies,
de pH als funktie van de hoeveelheid toegevoegd salpeterzuur weergegeven.
Een afwijkend gedrag wordt waargenomen voor het gefractioneerde materiaal.
J.O

Dit kan verklaard worden door de verandering van de samenstelling van het
poeder door de sedimentatieprocedure die dit poeder heeft ondergaan [5].
Het pH verloop van de overige suspensies is overeenkomstig en tendeert naar
een constant niveau van pH ca 5-5.

I
P~ticle size (~).

Fig. 4.2.4. De deeltjesgrootteverdeling vsn een gedurende 6 uur gemalen
zure A16SG suspensie.

Her maalproces verloopt voor beide suspensies nagenoeg identiek. Gedurende
het eerste maaluur neemt de gemiddelde deeltjesgrootte (d50) af van 0,85
naar 0,55 wm, waarna deze slechts langzaam verder afneemt. De dg0 (90% van
de deeltjes kleiner dan dgo) neemt reel sneller af terwijl de snelle
verfijning zich voortzet tot 5 uur malen, van 21 tot 1,5 wm. Langer malen
levert een poeder met een dg0 van 1,1 ~m. Malen van de aangezuurde suspensie geeft een regelmatiger verloop van de dgo, hetgeen zeer waarschijnlijk
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het gevolg is van de stabiliteit van deze suspensie.
Malen van deze suspensies gedurende langere tijd bleek niet mogelijk te

Fig. 4.2.5, De pH als funktie van de gebruikte hoeveelheid salpeterzuur.

zijn aangezien van beide suspensies de viscositeit dan zeer sterk toenam.
Maalexperimenten [2] hebben uitgewezen dat gedurende malen alumina oplost
waardoor de pH en dus ook de viscositeit toeneemt. Door continu aanpassen
van de pH bleek het mogelijk dit poeder te verfijnen tot een gemiddelde
deeltjesgrootte van 0,2 Dm.
0m her oplossen van alumina tegen te gaan is gebruik gemaakt van AI(N03)3
als dispergeermiddel. De resultaten hiervan worden besproken in sectie 4.5.

~.2.1.2. De zuurgraad
In fig. 4.2.5. is van de onderzochte suspensies, te weten:
- 27 v/o-ige suspensies gemaakt met een bovenroerder,
- 57 v!o-ige suspensies gemaakt met een bovenroerder,

~.2.1.3. De viscositeit
De viscositeit van een dispersie wordt in eerste instantie bepaald door het
volume aan deeltjes per volume-eenheid. In tweede instantie spelen de
onderlinge deeltjes interactie en de zoutconcentratie in de vloeistof een
rol, en wel in toenemende mate naarmate de deeltjes kleiner worden en de
volumefractie groter wordt.
In fig. 4.2.6 en 4.2.7 is de viscositeit als functie van de hoeveelheid
gebruikt salpeterzuur respectievelijk de pH weergegeven. Zoals in fig.

4.2.7. te zien is, is een meet consistente relatie te zien tussen de
viscositeit en de pH dan tussen de viscositeit en de zuurconcentratie.

- B7 -

- B6-

een belangrijke rol spelen en treedt ten gevolge van het zouteffect

vlokking op waardoor de viscositeit toeneemt.
180
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Fig; ~.2.6. De viscositeit als funktie van de hoeveelheid ~ebruikt salpe-
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Verhoging van de vastestof concentratie ( 27 ¯ 57 v/o) leidt niet alleen
tot een verhoging van de viscositeit, maar eveneens tot een versmalling van
bet stabiliteitsgebied. Laatstgenoemd effect is her gevolg van de verhoogde
zoutconcentratie in de vloelstof.
Om in 37 v/o-ige suspensies dezelfde mate van adsorptie san her poederoppervlak te bewerkstelligen als in een 27 v/o-ige suspensie, is een grotere
hoeveelheid zuur nodig. Door de vaste-stof concentratie te verhogen is
enerzijds de totale hoeveelheid adsorberend oppervlak per volume-eenheid
toegenomen waardoor meet zuur nodig is, terwijl anderzijds de hoeveelheid
vloeistof per volume-eenheid is afgenomen. Dit resulteert in een aanzienlijke stijgin~ van de ionensterkte in de vloeistof met als gevolg dat her
zouteffect reeds bij relatief hoge pH kan optreden. De linker flank van de
viscositeitscurve verschuift dus naar hogere pH.
De rechter flank van de curve wordt bepaald door de mate waarin dea~glomeratie is opgetreden. Aangezien submicron poeders gevlokt zion, zal er na
adsorptie (verandering van de zetapotentiaal) deagglomeratie moeten
plaatsvinden. De kans dat dit proces volledig optreedt wordt in hoge mate
bepaald door de vrije ruimte beschikbaar voor dea~lomeratie en de mechanische arbeid verricht tijdens het dispergeren. Naarmate de vaste-stof
concentratie hoger is, wordt de vri~e ruimte tussen de agglomeraten
(deeltjes) kleiner en verloopt het dispergeren moeizamer. Het gevol~ is dat
de viscositeit hoog bli~ft.

5O

Opvallend in de figuur is het identieke gedrag van de ongemalen 57 v/o-ige
suspensies en de gemalen 30 v/o-ige suspensies. Toename van de viscositeit
van de B0 v/o-ige suspensie door malen is oa her gevolg van de toename van
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her aantal deeltjes. De goede overeenkomst (dezelfde deeltjesconcentratie)
lijkt meer op een toevalligheid.

Fig. 4.2.7. De viscositeit als funktie van de pH,
Van de "gefractioneerde" suspensies zion geen viscositeitsdata beschikbaar.

Deze hyperbolische relatie kan als volgt worden verklaard. Afname van pH
leidt tot een ~oename van de ze~apotentiaal (zie fiE. 4.1.1.) waardoor de
afstoting tussen de poederdeeltjes toeneemt en ontvlokking kan plaatsv±nden. Deze ontvlokking heeft tot gevolg dat de viscositeit afneemt. Na het
bereiken van de maximale zetapotentiaal bij pH = 4.5, gaa~ de ionensterkte
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zuur gemalen suspensie de hoogste stromingsweerstand (hoge D en/of grote
dpo).
De pH-invloed wordt in de volgende sectie uitgebreid besproken in samenhang

4.2.2.1. De slibgietconstante
De slibgietconstante zoals afgeleid uit akoestische interferometrische data
is weergegeven in fig. 4.2.8 als functie van de pH.

met de microstructuur.

~.2.2.2. De microstructuur van de compacten

12

Ti~dens vormgeven door slibgieten geraakt het compact in vier verschillende
fasen, te weten;
- de natte toestand tijdens filtratie,

8

- de droge toestand, na lossen van de mal,
- de witte toestand, na voorverstevigen gedurende 1 uur op 1050°C in lucht,

6

- de verdichtingstoestand, ti~dens een hoge temperatuurbehandeling.

2
o
3

5

6

7

In deze sectie wordt de ontwikkelin~ van de microstructuur gedurende de
eerste drie fasen besproken. In de volgende sectie wordt het sintergedra~
nader bekeken.
Voor de verschillende suspensies zion de karakteristieken van de compacten,

FiE. 4.2.8. De slibgietconstante als funktie van de pHi

te weten de gemiddelde poriegrootte en de dichtheid, als funktie van de pH
weergegeven in fiE. 4.2.9., ~.2.10 en ~.2.11.

In deze fi~uur is te zien dat bij toename van de pH de slibgietconstante
afneemt tot een pH van ongeveer 4 en daarboven weer toeneemt. Deze pH komt
goed overeen met die van her v~scositeitsminimum, dus de maximale zetapo-

~entiaal.
De slibgietconstante voor de verschillende suspensles neemt af in de
volgende volgorde :

- Gefractioneerde suspensies
Alvorens te classificeren wordt her uitgangspoeder volledig gedispergeerd.
Na classificeren wordt de te gebruiken fijne fractie, in verband met
opslag, gevlokt met salpeterzuur. Het uitgangsmateriaal is in dit geval
een, op gecontroleerde wi~ze, gevlokte suspensie. Alvorens deze te gebruiken wordt zi~ gewassen en vePvolgens op de gewenste pH gebracht.

- 57 v/o-ige bovenroerder suspensies, o,
- 30 v/o-ige niet zuur gemalen suspensies, A,
- 27 v/o-ige bovenroeder suspensies, D,
- 50 v/o-ige zuur gemalen suspensie, V.

Met uitzondering van de 57 v/o-ige suspensies neemt de stromingsweerstand
in de compac~en in dezelfde volgorde toe. De hoge slibgietcons~an~e voor de
57 v/o-ige suspensies is mede her gevolg van de hoge vaste-stof concen~ratie. Dus de 50 v/o-ige niet zuur gemalen suspensies leveren compac~en met
de laagste stromingsweerstand (lage D en/of kleine d~o) en de 50 v/o-ige

De natte scherven, , geven bij toename van de pH van de suspensie een
toename in de dichtheid te zien, gaande van 59 naar 74~, en een toename in
de poriegrootte van 50 naar 80 nm. De hoge slibgietconstante voor de meest
zure suspensie is bli~kbaar her gevolg van de lage dichtheid.
De data van de gedroogde scherven, ~, zion helaas niet compleet.
De verstevigde (witte) scherven, 0, bli~ken alle dezelfde dichtheid te
hebben, nameli~k 67%, en een poriegrootte van 65 nm. Gedurende het vormgeyen li~ken de meest dichte scherven in dichtheid af te nemen terwi~l de
open scherven in dichtheid toenemen.
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nat

systemen de vloksterkte dezelfde !age waarde heeft en laag is waardoor deze
geheel uiteen kunnen vallen.

droog
75

1 O0

wit

Voorverstevigen leidt tot witte compacten met ~ezelfde eigenschappen
nsmelijk die van her meest stabiele systeem. Ti~dens dit proces zion zeer

9O

waarschijnlijk de kleinste pori~n verdicht (verdwenen).

8O
65

70
6O

In dit beperkt pH gebied leidt beXnvloeding van de deeltjesinteractie tot
verandering van de natte microstructuur. Deze variatie wordt echter teniet
gedaan tijdens de daaropvolgende processtappen. Dit poeder resulteert dus,
na drogen, in een karakteristiek compact.

50
4O
3

Bij de fabricage van vormstukken bleek dat van de suspensies met de hoogste
zuurbelading geen dikke schijven te gieten waren. Klle vormstukken vertoonden breuk. Dit wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het merkwaardige
opendrogen van de twee meest dichte scherven.

Fig. 4.2.9. De ontwikkeling van de dichtheid respectievelijk de gemiddelde
poriegrootte tijdens vormgeven van gefractioneerde suspensies
als functie van de pH.

- Niet gefractioneerde suspensies

¯ "Bovenroerder" suspensies
Indien we uitgaan van een vlokkenstapeling kunnen de resultaten als volg~
verklaard worden.
Onder de aanname dat de poriegrootte een mast is voor de vlokgrootte, kan
geconcludeerd worden dat door afname van de pH (kleinere poriegrootte) de
vlokgrootte afneemt. Veronderstellen we verder dat de dichtheid van de
vlokken onafhankelijk is van de pH, dan zal voor twee compacten met
dezelfde stapeling door een verschil in pH de dichtheid niet beXnvloed
worden. De waargenomen afname van de dichtheid is dan het gevol~ van een
afname in de dimensie en de dichtheid van de vlokken, dus ontvlokking. De
por~en tussen de vlokken worden kleiner, die in de vlokken groter met als
gevolg een smsllere poriegrootteverdeling.
Verde~e afname van de pH leidt ten gevolge van het zouteffect tot vlokvorming waarbij de vlokken een lagere dichtheid hebben dan in het uitgangsmsteriaal (de verouderde vlokken).
Door dro~en worden de verschillen in de scherf-eigenschappen teniet gedaan,
de microstructuur komt overeen met die van de scherf van de meest stabiele
suspensie (pH = 3,75). Dit is slleen mogelijk indien voor alle gevlokte
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Fig. 4.2.10. De ontwikkeling van de dichtheid respectievelijk de gemiddelde
poriegrootte ti~dens vorm~even van "bovenroerder" suspensies
als functie van de pH.
Van de scherven gemaakt van suspensies bereid met een bovenroerder (27 en
57 v/o) zijn alleen data van de verstevigde (witte) compacten aanwezig.
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- 42 Zowel de dichtheid van als de poriegrootte in deze compacten zijn afh~nke-

160

7O

lijk van de pH van de gebruikte suspensie. Voor zover de data aanwezig is
~40

lijkt de vaste-stof concentratie weinig effect te hebben op de karakteristieken van de scherf.
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~20
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¯ "Attritor" suspensies
Verfijning van het poeder door malen van een niet aangezuurde suspensie

\

8O

5O

levert na aanzuren van de gemalen suspensie scherven op met nagenoeg
6O

dezelfde poriegrootte maar met reel lagere dichtheid, fig. 4.2.11, dan de
"gefractioneerde" compacten, fig. 4.2.9. Net als voor de "gefractioneerde"
compacten zijn de eigenschappen van deze natte compacten ook pH-afhankelijk. De dichtheid varieert van 48 tot 56% met een optimum bij pH = 4,5,
overeenkomstig de pH van het viscositeitsminimum.
Indien we het vlokmodel hanteren kan de pH-afhankelijkheid van de dichtheid
alleen verklaard worden met veranderende poriegrootte tussen de vlokken.

40
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5

pt-4

Fig. 4.2.11. De ontwikkeling van de dichtheid respectievelijk de gemiddelde
poriegrootte tijdens vormgeven van in de attritor gemalen
suspensies als funktie van de pH.

Net als bij de "gefractioneerde" scherven treedt tijdens drogen reorganisa-

In fig. 4.2.12 is van alle niet "gefractioneerde" suspensies de gemiddelde

tie op. Alle scherven vertonen een hogere dichtheid en ietwat kleinere

poriegrootte van de witte (verstevigde) compacten uitgezet als functie van

pori@n na drogen.

de pH. Nu blijkt dat, ongeacht de suspensiebereiding, de poriegrootte
alleen afhankelijk is van de pH van de suspensie (hoeveelheid zuur). Deze

Voorverstevigen leidt vervolgens tot een lichte dichtheidsafname en

pH-afhankelijkheid vertoont twee constante niveaus. Suspensies met een pH <

vergroving van de pori~n terwijl de pH-afhankelijkheid blijft bestaan.

4,5 geven witte scherven met een gemiddelde poriegrootte van ii0 nm.
Suspensies met een pH > 4,5 geven na slibgieten en voorverstevigen scherven

Het felt dat door drogen en voorverstevigen de pH-invloed niet teniet wordt

met een gemiddelde poriegrootte van 150 nm. Deze grenswaarde komt goed

gedaau duidt op sterke deeltjesinteracties. Deze zouden veroorzaakt kunnen

overeen met her minimum in de viscositeitscurven, zie fig. 4.2.7. De meest

zijn door een binder, bijvoorbeeld een aluminiumhydroxide, die neerslaat

zure "niet zuur gemalen" suspensie vertoont een afwijking. Dit wordt

tijdens drogen. De groene (droge) compacten zijn niet op hun sterkte getest

toegeschreven aan droogscheuren waarmee dit vormstuk behept is. Dus

maar wekten wel de indruk sterker te zijn dsn de "gefractioneerde" compac-

ongeacht de viscositeit of mate van stabiliteit (vlokking) leveren onderge-

ten.

stabiliseerde suspensies (pH > 4,5) "grof" poreuze scherven en overgestabi-

0pvallend in fig. 4.2.11 is her verschil tussen de "zuur", V, en "niet

liseerde suspensies (pH < 4,5) "fijn" poreuze scherven.

zuur", A, gemalen compacten. Her "zuur gemalen" compact is dichter en heeft

Dispergeren van het commerci~le poeder leidt, ongeacht de breedte van her

kleinere pori@n. Voorverstevigen leidt in dit geval tot een verdubbeling

deeltjesspectrum, tot een karakteristieke poriegrootte. De dichtheid is

van de poriegrootte hetgeen gepaard gaat met een zeer klein dichtheidsef-

afhankelijk van zowel de manier van dispergeren als van de stabiliteit van
de suspensie. Van de "ondergestabiliseerde" suspensies is de dichtheid pH-

fect. De enorme verandering van de poriegrootte doet vermoeden dater voor
deze compacten een unieke poriegrootte bestaat, die zeer goed overeenkomt
met die van de niet gemalen suspensies, fig. 4.2.10.

afhankelijk. De "overgestabiliseerde" suspensies leveren compacten met
dezelfde karakteristieke eigenschappen. Vlokken, structuren gevormd ten
gevolge van een hoge zoutconcentratie, zijn ook in dit geval zwak, vallen
uiteen tijdens drogen tot een karakteristieke microstructuur.
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- 45 - Compacten gemaakt van niet stabiele suspensies reorganiseren zich tijdens
drogen tot een karakteristieke structuur die overeenkomt met die van

145

compacten gemaakt van de stabiele suspensie.
135

- Met de attritor kan op zeer effici~nte wijze gedeagglomereerd worden.
12,5

~:~:_~_~_ygn de witte co~pacten
"15

In fig. 4.2.15 geven SEM opnamen de textuur weer van de witte scherven
gemaakt van de diverse suspensies. De invloed van de pH is te klein om met
de SEM waargenomen te kunnen worden.
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Her compact gemaakt van een bovenroerder suspensie, fiE. 4.2.13.a, geeft
een vlokkige textuur te zien met relatief grote agglomeraten. (De behandeling van het SEM-preparaat lijkt mijns inziens nie~ optimaal te zijn

Fig. 4.2.12, De poriegroosse als functie van de pH.
4.2.2.3. ~onel~sies
- Verandering van de zetapotentiaal door dispergeren met zuur leidt tot
verlaging van de viscositeit van een suspensie. Deze.afname is het gevolg
van her ontvlokken van het poeder en dit leidt ~o~ porieverkleining in
her slibgego~en compact.
- Verhoging van de ionensterkte in de suspensie resulteert in de vorming
van zwakke vlokken die na drogen uiteenvallen, waardoor de karaktegistieken van de droge scherf onafhankelijk worden van de ionensterkteo

geweest. Volledigheidshalve is deze opname toch in het rapport opgenomen).
Het compact gemaakt van een gefractioneerde suspensie, fig. 4.2.13.d, geeft
een fijnkorrelige ketenachtige textuur te zien. Tijdens het fractioneren
zijn de grote harde agglomeraten verwijderd maar de kleine harde of zachte
agglomeraten, ter grootte van 1Dm, zijn niet geheel verdwenen tijdens
dispergeren.
Door attritiemalen wordt, ongeacht de aard van de maalsuspensie, na vormgeyen een wit produkt verkregen met een relatief fi~nkorrelige korrelachtige
textuur, fiE. 4.15.b en c. Deze microstructuur vertoont een zeer klein
aantal directe contacten. Minimalisatie van zowel de harde als de zachte

- Verouderen van gevlokte suspensies leidt tot verdichting van de vlokken.
- Toename van de vaste-stof concentratie leidt tot verhoging van de
viscositeit en tot versmallen van her stabiliteitsgebied.

agglomeraten is zeer goed gelukt middels attritiemalen.
Versmallen van de deeltjesgrootteverdeling heeft, zoals in het voorgaande
besproken, geleid tot verlaging van de dichtheid. Aangetoond is dat alumina
tijdens malen oplost. Dit opgeloste materiaal kan bi~ pH verandering een

- Attritie-malen met zuur resulteert in zeer poreuze compac~en.

finn neerslag opleveren en net als bij gelen een structuurbouwend effect
hebben dat zou kunnen leiden tot de relatief lage dichtheido 0m deze

- Tijdens voorverstevigen verdwijnen de kleinste pori~n, waardoor her
effect van ontvlokking gro~endeels teniet wordt gedaan.

hypothese te ondersteunen is aluminiumnitraat gebruikt als dispergeermiddel
ter voorkoming van her oplossen van alumina, zie sectie ~.5.
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Fig. 4.2.13.a. SEM-opname van een voorverstevigd compact van een met de
bovenroerder gemaakte 27 v/o-ige suspensie.

FiK. 4.2.13.b. SEM-opname van een voorverstevigd compact gemaakt van een
niet zuur gemalen suspensie.
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Fig. 4.2.13.c. SEM-opname van een voorverstevigd compact gemaakt van een
zuur gemalen suspensie.

Fig. 4.2.13.d. SEM-opname van een voorverstevigd compact gemaakt van een
gefractioneerde suspensie.
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In deze sectie wordt het sintergedrag besproken van compacten gemaakt van
suspensies bereid volgens drie verschillende procedures, te we~en:

Met de kogelmolen zijn vier verschillende 30 V/o-ige suspensies gemaakt met
de pH vari@rend van 4 tot 6,5. De verdichtingscurven zijn weergegeven in
fig. 4.2.14.

- suspensies gemaakt in de kogelmolen,
- gefractioneerde suspensies,

Zoals eerder besproken leidt toename van de pH van de gebruikte suspensies

- suspensies gemaakt in de attritor.

tot afname van de groene dichtheid. Ondanks het verschil in begindichtheid
vertonen alle compacten hetzelfde verdichtingsgedrag. De einddichtheid
blijkt direct afhankelijk te zijn van de groene (begin)dichtheid.

~.2.~.I. Dilatometrie

In fig. 4.2.15 is het verloop van de Arrhenius helling uitgezet tegen de

De "kogelmolen" compacten
I: pH = 4,0
2: pH = 4,4

Ternoeratuur :~’C]
50C

1000

1500

5: pH = 6,0
4: pH = 6,5

0.90

dichtheid van her vormstuk. Alle curven zijn identiek maar ten gevolge van
het verschil in begindichtheid ten opzichte van elkaar verschoven. Direct
nadat bet verdichten gestart is, wordt het minimum in de Arrhenius helling
bereikt. Dit minimum strekt zich uit over een dichtheidsgebied van ca; 3%
onafhankelijk van de groene dichtheid. Na een voor alle compacten gelijke
verdichting neemt de Arrhenius helling toe, wat duidt op her optreden van

0.8C

andere processen zoals reorganisatie of korrelgroei. Aangezien we te maken
hebben met meerdere processen die gelijktijdig optreden voldoet een

0.70

enkelvoudig kinetisch krimpmodel niet meet.
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Fig. q.2.14. Verdichtingscurven voor verschillende "kogelmolen" compac~en.

¯ De "gefractioneerde" compacten
In fig. 4.2.16 zijn de verdichtingscurven van de compacten, gemaakt van
gefractioneerde suspensies, te zien. Ondanks een verschil in begindichtheid
bereiken alle compacten na sinteren dezelfde dichtheid. De meet poreuze
compacten verdichten dus sneller, dit in tegenstelling tot de "kogelmolen"

I: pH = 4,0
2: pH = 4.4

compacten. De temperatuur waarbij deze compacten beginnen te verdichten is
hoger dan die van de "kogelmolen" compacten.

3: pH = 6,0
4: pH = 6,5

Het verloop van de Arrhenius helling is ook voor deze compacten onafhankelijk van de begindichtheid alleen de ligging van deze curve wordt bepaald
door de begindichtheid. Dit verschijnsel is in overeenstemming met hetgeen
is waargenomen bij de "kogelmolen" compacten. Het verloop van de Arrhenius
helling is voor deze preparaten echter wezenlijk verschillend. De curve
vertoont twee plateaus, een bij lage dichtheid (lage temperatuur) en een

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

I .OC

Fig. 4.2.15. De Arrhenius-helling als £unctie van de dichtheid van de
"kogelmolen" compacten.

bij hoge dichtheid (hoge temperatuur). Her niveau bij lage dichtheid komt
overeen met die van de "kogelmolen" compacten. Het constant zijn van de
Arrhenius hellingbij hoge dichtheid geeft weer dat we alleen te maken
hebben met het verdichten van het compact. De verandering van her niveau

- 50 -

- 51 -

duidt echter op een microstructuur die verschillend is van die bij lage

¯ De "attritor" compacten

dichtheid bijvoorbeeld door verschillende korrelgrootte ten gevolge van

In fiE. 4.2.18 en 4.2.19 zijn voor deze compacten de verdichtingscurven,

korrelgroei.

respectievelijk her verloop van de Arrhenius hellin£ weergegeven. Net als
bij de "gefractioneerde" compacten is de te bereiken einddichtheid onafhanTernperatuur [°C]
500

1.00

’

l:pH = 3,5

1500

1000

’

2:pH = 5,75 ,i

’/-’------

3:pH = 3,75 ,2

kelijk van de begindichtheid. Het meet poreuze compact verdicht sheller. De
temperatuur waarbij het verdichten begint, is voor dit soort compacten
hoger dan voor de "gefractioneerde" compacten. De "attritor" compacten zion
alleen bij relatief hoge temperatuur dicht te sinteren.

0.90
Ook het verloop van de Arrhenius helling voor dit soo#t compacten is geheel
afwijkend van dat van de hierboven besproken compacten. De beide curven,

0.80

zoals te zien is in fig. 4.2.19, li~ken identiek te zion, waarbij de
positie van her minimum (zowel in dichtheid als in de grootte van de
0.70

Arrhenius helling) wordt bepaald door de begindichtheid. Na her bereiken
van een zekere mate van verdichten verloopt de Arrhenius helling voor beide
compacten op identieke wijze.
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Fig. 4.2.16. De verdichtingscurven van de verschillende

"gefractioneerde"
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Fig. 4.2.18. De verdichtingscurven van de verschillende "attritor"
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Fig. 4.2.17. De AFrhenius helling als functie van de dichtheid van de
"gefractioneerde" compacten.

compacten.
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- 52 i: zonder zuur, pH : 4.6
0

Tabel 4.2.1. Enkele karakteristieken van de dilatometrische curven.

2: met zuur gemalen

Monster

-1

Tst

Dmod

Dmax

C

%

%

952
915
906
906

70

83
79
81
78

Tmax
°C

Ea

n

kJmol-~

-2

"kogelmolen"
pH
I: 3.5
2:4

-3

-5
0.50

3:6
4:7
0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

70
66
63

1334
1254
1346
IBB4

600
548
600
600

3
3
3
3

574
723
574
648
574
648

3
3
3
3
3
3

"geclassificeerd"
Fig. 4.2.19. De Arrhenius helling als functie van de dichtheid van de
"attritor" compacten.

4.2.4.2. Her sinte~mechanisme
Het niet-isotherme deel van de dilatometrische curve en de hiervan afgeleide gemodificeerde Arrhenius curve, vertonen enkele karakteristieke punten,
te weten:
- de temperatuur waarbij het verdichten start,
- een gebied met constante Arrhenius helling,
- de temperatuur (dichtheid) waarbij de Arrhenius helling toeneemt,
(T,D)~oa,
- de temperatuur (dichtheid) waarbij de verdichtingssnelheid maximaal is,

I: 3.5
2:3.75
3:3.75

68
80
1035 71
84
1o35 72
84
1073

80

1377

82

1357

84

1378

"attritor"

zuur na malen 1272 62
zuur gemalen 1272 67

72
76

1488 548
1498 582

1.5
1.5

Zoals eerder besproken is neemt de begintemperatuur per klasse materiaal
Gebruikmakend van de waarde van de Arrhenius helling zijn de activerings-

toe terwijl binnen een klasse deze nagenoeg constant is. In fig. 4.2.13 en

energie~n, E~, en de sinterconstante ,n, berekend voor de verschillende

4.2.20 is te zien dat het aantal deeltjescontacten gaande van "kogelmolen"

preparaten. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.2.1.

naar "attritor" compacten afneemt. Deze grootheid is blijkbaar verantwoordelijk voor het verschil in de starttemperatuur. De variatie in de begintemperatuur binnen een klasse is zeer waarschijnlijk ook het gevolg van een
verschillend aantal deeltjescontacten per deeltje.
Voor de dichtheid waarbij de Arrhenius helling niet meet constant is,
worden twee grenswaarden gevonden. Alle preparaten geven een Dmod < 70% te
zien. De "gefractioneerde" compacten echter vertonen een tweede begrenzing
bij ca. 80%.
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- 54 De dichtheid waarbiJ de maximale sintersnelheid wordt bereikt, is voor alle
compacten, ongeacht de bereidingswijze, nagenoeg hetzelfde, namelijk ca

8o~.
0pvallend hierbij is echter dat voor de "gefractioneerde" compacten Dmoa en

¯ "Kogelmolen" compacten
In fig. 4.2.20.a, de witte structuur van dit compact, is reeds enige mate
van clustering te zien. Dit compact heeft een dichtheid van
gemiddelde poriegrootte van 80 nm.

en een

D,~ overeenkomen. Blijkbaar is dit de hoogste dichtheid, waarbi~ korrelgroei van secundair belang is.
De absolute waarde van de activeringsenergie is aan de hoge kant vergeleken
met de uit de literatuur bekende waarden. De in de literatuur vermelde
activeringsenergie voor bulkdiffusie varieert tussen 577 en 635 kJmoI’I,
voor korrelgrensdiffusie 418 tot 460 kJmol-I. De hoge berekende waarden

Sinteren bij 1200°C bli~kt te leiden tot verdichting van her compact (D =
78~ en dpo = 60 nm) maar ook tot een versterking van de clustering. In fig.
4.2.20.b zijn duideli~k gebieden (domeinen) van zeer hoge en zeer lage
dichtheid (interdomeinen) te onderscheiden. De grootte van deze domeinen
(I" orde domeinen) is van de orde van I Dm.

zijn her gevolg van de wijze van dataverwerking. In verband met de fluctuatie in de monstertemperatuur is voor de berekening gebruik gemaakt van de

Sinteren bij hogere temperatuur, 1300°C, levert een compact met een

stabiele oventemperatuur die ca 50°C hoger is. Dit temperatuurverschil

dichtheid van 88~ en poriegrootte van 60 nm, fig. 412.20.c. Tijdens deze

leidt tot een verhoogde berekende activeringsenergie. 0ndanks dit felt is

hoge temperatuurbehandeling is naast integrale verdichting ook korrelgroei
opgetreden. De korrels ter grootte van 1 ~m doen vermoeden dat de 1~ orde

de activeringsenergie voor de "gefractioneerde" compacten in de tweede fase
erg hoog. Deze hoge waarde is her gevolg van een onjuiste kinetische
analyse in verband met de opgetreden korrelgroei, zie sectie 4,2.5.
Essenti~ler is de waarde van de sinterconstante n die, zoals te zien is in
de tabel, 3 respectieveli~k 1,5 bedraagt. Dit verschil moet her gevolg zion

domeinen reeds in een vroeg stadium dichtsinteren waarna korrelgroei kan
optreden. De primaire korrels aanwezig in de 1~ orde domeinen zion uitgegroeid tot ~n grote korrel. Deze temperatuur (1300°C) komt goed overeen
met de temperatuur waarbij de maximale sintersnelheid wordt gemeten. T~ax

van de microstructuur van het compact.

markeert dus het moment in her verdichtingsproces waarbi~ korrelgroei

In fig. 4.2.13.d en 4.2.20 is te zien dat de compacten die verdichten met

sinteren domineert.

een sinterconstante van 3 een ketenachtige textuur vertonen. De deeltjesordening gebruikt bij het modelleren van de 1efase [4] van her sinteren is

0p de foto zijn nu nieuwe gebieden met verhoogde dichtheid te zien. Lokale

De "attritor" compacten, fig. 4.2.13.b en c, vertonen een korrelige textuur

verschillen in verdichting bli~ken nu op een ander niveau tot de versterking van inhomogeniteiten te leiden. Deze 2~ orde domeinen zijn zeer goed
te onderscheiden in materiaal gesinterd bij 1350°C (D = 95~, d~o = 40 nm,

en verdichten met een sinterconstante van 1,5. Dit komt eveneens goed

fig. 4.2.20.d). De domeinen hebben een nogal grillige vorm en zion enkele

ketenachtig en lijkt op de textuur van de witte compacten.

overeen met de textuur van het tweede fase sintermodel [5].

Dm’s groot.

De sinterkinetiek wordt dus enerzijds bepaald door de textuur van het

Een dicht materiaal wordt verkregen door te sinteren bij 150~°C. In fig.

compact en anderzijds door her gemiddelde aantal contactpunten per deeltje.

4.2.20.e is de microstructuur te zien van een preparaat gesinterd bij

Dat laatste is bepalend voor de temperatuur waarbij verdichting merkbaar

1500°C gedurende 5 uur in lucht. Dit materiaal is opgebouwd uit kristal-

wordt.

lieten van twee verschillende klassen van grootte, namelijk = 10 ~m
overeenkomstig de grootte van de 2~ orde domeinen en = 1 Dm afkomstig uit

4.2.~-3. Microstructuurontwikkeling tijdens sinteren
Voor twee verschillende compacten, "kogelmolen" nr. 1 en "geclassificeerd"
hr. I, zijn in fig 4.2.20 en 4.2.21SEM-opnamen te zien van compacten die

gebieden met een lage dichtheid (interdomeinen).

zijn gesinterd bij verschillende temperaturen.

Het verdichtingsproces wordt dus heel duideli~k gedomineerd door lokale
stapelingsvariaties aanwezig in her groene compact. Deze stapelingsvariaties worden tijdens sinteren versterkt waardoor her compact deels opensintert terwij1 in de domeinen korrelgroei vervroegd kan optreden.
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Fig. 4.2.20.a. SEM-opname van een "kogelmolen" compact (pH = 4) gesinterd
in lucht gedurende 10 uu~ bij 900°C.

Fig. 4.2.20.b. SEM-opname van een "kogelmolen" compact (pH = 4) gesinteFd
in lucht gedurende 1O uur bij 1200°C.

Fi~. 4.2.20.c, SEM-opname van een "kogelmolen" compact (pH = 4) gesinte~d
in lucht ~eduFende 10 uur bij 1300°C.

Fig. 4.2.20.d. SEM-opname van een "kogelmolen" compact (pH = 4) gesinte~d
in lucht EeduFende 10 uu~ bij 1350°C.
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- 59 Sinteren bij 1500°C gedurende 2 uur leidt tot een materiaal met een dichtheld van 98~ en een gemiddelde korrelgrootte van I ~m, fig. ~.2.21.d.
Verwi~deren van de restporositeit door temperatuurverhoging leidt tot een
aanzienlijke doch homogene korrelgroei zoals dat te zien is in fig.
~.2.21.e voor materiaal gesinterd bij 1600°C gedurende 1 uur (D > 99~,
dko = 3
Uit de ontwikkeling van de microstructuur bli~kt dat de "kogelmolen"
compacten zowel 1e als 2e orde domeinen vertonen terwijl de "gefractioneerde" compacten alleen i" orde domeinen vertonen. Beide compacten bli~ken een
ketenachtige textuur te hebben. De "gefractioneerde" compacten geven na
verdichten van de ie orde domeinen een korrelachtige textuur te zien die
overeenkomst vertoont met de groene microstructuur van de "attritie"
compacten.

Fig. 4.2.20.e. SEM-opname van een "kogelmolen" compact (pH = 4) gesinterd
in lucht gedurende 5 uur bij 1500°C.

Vergeli~king van de gemodificeerde Arrhenius curve van het "kogelmolen" en
het "gefractioneerde" compact, laat zien dat her sintergedrag in de
beginfase nagenoeg hetzelfde is namelijk iefase verdichtingsmechanisme.
Dit komt overeen met het verdichten van de 1" orde domeineno

"Gefractioneerde" compac~en
Fotoserie fig. 4.2.21 geeft de microstructuurontwikkeling bij sinteren te
zien van een compact gemaakt van een gefractioneerde suspensie. Het groene
compact heeft een dichtheid van 69~ en een poriediameter van 50 nm. Na
verstevigen bij 1020°C gedurende I uur is de dichtheid afgenomen ~o~ 67~,
waarbij de poriediameter is toegenomen tot 64 nm. De SEM-opnamen (fig.
4.21.s) geeft een lichte mate van clustering ~e zien.
Sinteren bi~ II00°C gedurende i0 uur geeft weinig veranderingen in de
microstructuur, fig. ~.2.21.b0 te zien. Kleine domeinen van ca I ~m zion
wel zichtbaar, maar hogere orde domeinen niet.
Sinteren bi~ 1400°C gedurende 10 uur leidt tot een dichtheid van 95~ en een
fijnkorrelige regelmatige microstructuur, fig. ~.2.21.c. De korrelgrootte
bedraag~ ca 0,6 um. Ook bi~ dit materiaal blijkt er weer een goede overeenkomst te zion tussen de temperatuur waarbi~ korrelgroei wordt geconstateerd
en de tempera~uur waarbij de sintersnelheid maximaal is, Hogere orde
domeinen zion ook nu niet zichtbaar.

Fig. ~.2.21.a. SEM-opname van een "gefractioneerd" compact (pH = 3.5)
gesinterd in lucht gedurende 1 uur bi~ I020°C.
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Fig. 4.2.21.b. SEM-opname van een ’,gefractioneerd" compact (pH = 3.5)
gesinterd in lucht gedurende 10 uur bij 1100°C.

Fig. 4.2.21.c. SEM-opname van een ,gefractioneerd" compact (pH = 3.5)
gesinterd in lucht gedurende 10 uur bij 1400°C.
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Fig. 4.2.21.d. SEM-opname van een "gefractioneerd" compact (pH = 3.5)
gesinterd in lucht gedurende 2 uur bij 1500°C.

Fig. 4.2.21.e. SEM-opname van een "gefractioneerd" compact (pH = 3.5)
gesinterd in lucht gedurende 1 uur bij 1600°C.

- 62 In de tweede fase van het sinteren neemt voor de "kogelmolen" compac~en de
Arrhenius helling gestaag toe. Uit de fotoserie blijkt dat dit veroorzaakt
wordt door zowel reorganisatie als korrelgroei. Deze reorganisatie, de
on~wikkeling van de interdomeinen en de grote potion, bepaalt dus het
verloop van her verdichten en daarmee de uit~indelijke microstructuur.
Naarmate de 2" orde domeinen groter worden zal de absolute krimp van de
domeinen groter worden. Het gevolg is dat deze verder uit elkaar sinteren
en er grotere holten ontstaan die pas bij verhoogde temperatuur verdicht
kunnen worden. De res~porositeit, aldus geXntroduceerd, neemt dus ~oe
naarmate de begindichtheid afneemt, hetgeen te zien is in de verdichtingscurven in fiE. 4.2.14. De restporositeit verdwijnt echter pas in het
tempera~uurgebied waar korrelgroei het sinterproces domineert. Het resultaat is dan ook een bimodale korrelverdeling in het gesinterde product
nameli~k grove korrels voortkomend uit de 2e orde domeinen en ~ijne korrels

- 63 Zowel de kinetische analyse als de SEM opname van de microstructuur van het
witte compact duiden op het verdichten volgens het 2efase model sinteren.
De gemodificeerde Arrhenius curve (fig. 4.2.19) laat zien dat deze compacten na enige verdichting volgens het eerder genoemd model zich reorganise~en waarna korrelgroei optreedt. Aangezien reorganisatie veroorzaakt wordt
door de aanwezigheid van domeinen, moeten die eveneens in deze compacten
aanwezig zijn. Zulk een structuur, met een domeingrootte van ca. 10 Dm, is
enigszins herkenbaar op de overzichtsfoto’s. Her vermoeden bestaat dat na
enige mate van verdichting van her korrelachtige compact erweer een
ketenachtige textuur ontstaat die reorganiserend verdicht. Deze ketenachtige textuur is in tegenstelling tot die van de "kogelmolen" compacten pHonafhankelijk. De mate van verdichting die een "attritor" compact moet
ondergaan om de ketenachtige textuur te bereiken hangt blijkbaar af van de
begindichtheid.

uit de interdomelnen.

We kunnen dus stellen dat her sintergedrag van een compact primair bepaald
Van de "gefractioneerde" compac~en neemt de Arrhenius helling af tot een

wordt door her aantal deeltjescontacten per deeltje alsmede door de

constant niveau, dus alleen verdichting. De microstructuur xn dit stadium

omringingsgraad, die de textuur bepaalt.

bli~kt korrelachtig ~e z~jn met relatief grove korrels. De overgang van her
ie naar het 2e stadium van her sinteren wordt dus blijkbaar veroorzaakt
door korrelgroei (verdichten van de ie orde domeinen). Door de afwezigheid

4.2.~.4. Comel~sies
- In een deeltjesstapeling kunnen domeinen van verschillende orden van

van 2e orde domeinen stopt de korrelgroe~ en het compact verdicht verder
volgens her 2e fase modelsinteren. Blijkbaar strekt de ketenachtige textuur
zich niet verder uit dan her 1~ orde domein. Her verschuiven van de

grootte onderscheiden worden. De aanwezigheid van hogere orde domeinen

Arrhenius helling naar een lager niveau wordt dus veroorzaakt door verande-

- Tijdens het sinteren van alumina treden twee processen simultaan op, te

leidt tot reorganisatie.

ring van zowel de textuur van her compact als van de korrelgroo~e in her

weten, verdichting door korrelgrensdiffusie en korrelgroei. Bij een

compact.

dichtheid groter dan 80% wordt, ongeacht de textuur van her compact, het
sinteren beheerst door korrelgroei.

- Toename van de Arrhenius helling in de gemodificeerde Arrhenius curve is
her gevolg van ~eorganisatie en korrelgroei.
- Afname van de Arrhenius helling in de gemodificeerde Arrhenius curve is

- Het sintergedrag van een compact is onafhankelijk v~ de stabiliteit van
de slibgietsuspensie, maar wordt bepaald door de textuur van her compact.

her gevolg van verandering van de textuur en korrelgroei.
- Het aantal contactpunten in een deelt~esstapeling wordt bepaald door

Van de "attritor" compacten is geen informatie voorhanden over de microsrructuurontwikkeling ti~dens verdichten. Met behulp van de kennis nu
opgedaan kunnen we overgaan tot de interpretatie van de sintercurven. Met
een vervolgonde~zoek zou deze analyse geverifi~erd kunnen worden.

zowel de textuur als de dichtheid van het compact.
- Toename van de begindichtheid leidt tot afname van de temperatuur waarbij
verdichting start.
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- 64 - Bij compacten met een ketenachtige textuur begint het sinteren bij lagere
temperatuur dan bi~ compacten met een korrelachtige textuur.
- Reorganisatie van een compact leidt enerzijds tot afname van de sintersnelheid en anderszijds tot een dicht materiaal met een bimodale korrelgrootteverdeling.

4.2.5.1. De macro- eamicrostructuu~
0m de invloed van de dichtheid op de mechanische eigenschappen te bestudePen, zion vormstukken ~er grooE~e van 70~70~7 mm3, gemaakt van suspensies
bereid met de bovenroeder en van de gefractioneerde suspensies. Deze zijn
bi~ verschillende ~emperaturen gesinterd.
Gelet op de omvang van het onderzoek is het nieE mogeli~k geweest een
uitgebreid onderzoek naar defecten te doen. Defectanalyse met de SEM is
kostbaar (arbeidsintensief), dus is hiervoor gebruik gemaakt van de
lichtmicroscoop.

In fiE. ~.2.22 zijn de dichtheden van de diverse vormstukken na sinteren
weergegeven. In deze figuur is te zien dat ook de dichtheid na een warmtebehandeling enigszins pH-afhankelijk is.
¯ "Bovenroerder" materialen
Sinteren van de compacten, gemaakt van 27 v/o "bovenroerder" suspensies,
bi~ 1500°C gedurende 1 uur, levert vormstukken met een dichtheid vari~rend
tussen 95 en 98~. Dit fi~nkorrelige materiaal heeft een gemiddelde korrelgrootte van ca. 0,9 Dm. Verlenging van de sintertijd tot 2 uur leidt tot
een dichtheid van 97.5 98% gepaard gaande met korrelgroei. De gemiddelde
korrelgrootte is ca 1,0 ~m. Sinteren bij 1600°C gedurende 1 uur leidt tot
verdere verdichting alsmede verdere korrelvergroving. De gemiddelde
korrelgrootte is ca i,~ Dm met een uitgesproken bimodale korrelgrootteverdeling, zie fiE. ~.2.25.
Verhoging van de vaste-stof concentratie van de suspensie naar 37 v/o,
leidt na sinteren van het vormstuk tot materialen met een grotere restporositeit. Niet bekend is of dit het gevolg is van de aanwezigheid van meet of
grotere domeinen.

Met de lichtmicroscoop zijn in deze materialen twee soort defecten te
herkennen zoals op de foto in fiE. ~.2.2~ te zien is, nameli~k:
- langwerpige defecten van 150 ~m en groter,
- afgeronde defecten groter dan 15 ~m.

100

99

98

Een SEN opname van een langwerpig defect, f~g. 4.2.25.a, laat zien dat het
defect veroorzaakt is door een groot zacht agglomeraat dat tijdens verdichten is losgekrompen van de matrix. Dater sprake is van een zacht agglomeraat is te zien in de detailopname, fig. 4.2.25.b, waarin de microstructuur

97

van het brokstuk identiek is aan die van de matrix.
96
De afgeronde defecten daarentegen worden veroorzaakt door onder andere
,

95
3

4

5

6

I
7

pH
Fig. ~.2.22. De relatieve dichtheid van de "bovenroeder" en "gefractioneer-

harde agglomeraten die, zoals te zien is op de foto in fig" ~.2.26,
nagenoeg niet dichtsinteren. Niet alle afgeronde defecten worden veroorzaakt door deze defectvormer aangezien eveneens in fiE. 4.2.2~ te zien is
dat bi~ verdere verdichting de hoeveelheid afgeronde defecten afneemt. Dit
soort defecten zion blijkbaar structuurdefecten die te verwijderen zijn.

de" vormstukken na verdichten.
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Fig. 4.2.25.a. SEM-opname van het "bovenroerder", 27 v/o, pH = 4, materiaal
gesinterd bij 1500°C gedurende 2 uur.

Fig. 4.2.24.a. Lichtmicroscopische opname van her "bovenroerder", 37 v/o,
pH = 4, materiaal gesinterd bij 1500°C gedurende 1 uur.

~i~. 4.2.24.b. Lichtmicroscopische opname van her "bovenroerder", 37 v/o,
Fig. 4.2.25.b. SEM-opname vsn het "bovenroerder", 27 v/o, pH = 4, materiaal
pH = 4, materiaal gesinterd bij 1600 °C gedurende 2 uur
gesinterd bij 1600°C gedurende 1 uur.
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Fig. 4.2.26. SEM-opname van een afgerond defect.
Fi~. 4.2.25.a. SEM-opname van een lan~werpig defect.
Twee klassen van defecten zijn nu te onderscheiden, te weten:
- de macroscopische defecten, veroorzaakt door enerzijds grote harde agglomeraten in het poeder en anderzijds door grote vlokken gevormd door
drogen van de suspensie aan de wand van het voorraadvat.
- structuurdefecten, veroorzaakt door reorganisatie.
De lichtmicroscopische opname (fig. 4.2.24) laat enige mate van ordening
van de grote structuurdefecten zien, waarbij naast de 2eook 3e orde
domeinen, enkele tientallen ~m’s groot, zichtbaar zijn, In tabel 4.2.2 zion
de karakteristieken van de macrostructuur in kaart gebracht.
De restporositeit van deze materialen bestaat hoofdzakeli~k uit niet
dichtgesinterde 2e en 3e orde interdomeinen.

Fig. 4.2.25.b. SEM-detailopname van een langwerpig defect.

- 70 Tabel 4.2.2. Karakteristieken van de macros~ructuur van de gesinterde
"bovenroerder" materialen.
~ ster~te ende elasticiteitsmodttlus
Warmtebehandel~ng1500°C. I uur
Prep.

pH

1600

°C, i uur
De invloed van de suspensie-eigenschappen op de karakteristieke sterkte is

D
(%)

Langw.

Domeinen

defecten groot klein

O
(%)

Langw.

Domeinen
defecten groot klein

2

5
6

37 v/o
3,7
4,0

27 v/o-ige" suspensies neemt de karakteristieke sterkte af van 400 naar
350 MPa bij toename van de pH tot 3-7. Verdere toename van de pH leidt tot

27 v/o
3,5
3,7
4,0
6,2

te zien in fig. 4.2.28. Voor de materialen g~maakt van de "bovenroerder,

sterkere produkten, 450 MPa.
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Verhoging van de vaste-stof concentratie (27 ÷ 37 v/o) leidt vervolgens tot
zwakkere vormstukken.
Verwijderen van de grote poederdeeltjes door classificatie leidt tot
materialen met een sterkte tot 590 MPa.

¯ "Gefractioneerde" vormstukken
Sinteren van "gefractioneerde" vormstukken (pH = 3,5) bij 1500°C gedurende
2 uur leidt tot een dichtheid van 98,5~ en een gemiddelde korrelgrootte van
0,8 wm. Sinteren bij 1600°C gedurende I uur leidt tot een dichtheid van
99,8% hetgeen eveneens gepaard gaat met een aanzienlijke korrelgroei, zoals
te zien is in fig. 4.2.21. De gemiddelde korrelgrootte bedraagt ca 2,5 ~m.
De compacten pH = 3,75, zijn reeds na sinteren bij 1500°C dichter dan 99%.
Verhoging van de sintertemperatuur leidt niet tot de gewenste poriesluiting
maar wel tot een veel minder gewenst resultaat, namelijk grotere pori~n in
her dichte produkt. Dit is blijkbaar her direkte gevolg van sinteren bij
een temperatuur waar korrelgroei sinteren domineert. De geforceerde
korrelgroei (T hoog) leidt in dit geval tot stabilisatie of zelfs groei van
de poriGn, zie fig. 4.2.27.
Fig. 4.2.27, SEM-opname van een "gefractioneerd, pH = 3.75" materiaal,
Met de lichtmicroscoop werd in deze materialen slechts sporadisch een
langwerpig defect gevonden. De restporositeit in deze materialen wordt dus
bepaald door aanwezige doch niet met de lichtmicroscoop te detecteren

gesinterd bij:
a: 1500°C gedurende 2 uur
b: 1600°C gedurende 1 uur.

structuurdefecten.
Gelet op de spreiding in de sterkte van de buigstaafjes (m = 8), is uit
deze figuur weinig informatie te halen over de beXnvloeding van de sterkte.
Voor de sterkte-analyse wordt in detail ingegaan op de relatie tussen de
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- 72 microimacrostructuur en de Weibull curven, zoals deze te zien zijo in de
volgende lighten en in appendix 1. De discussie zal voornamelijk gaan over
de onder- en bovengrens van de curven, waarvoor in tabel 4.2,5 de foutgrootte behorende bij een zekere sterkte is weergegeven. De berekening is
uitgevoerd met de Griffith relatie met een c~nstante gelijk aan 2, hetgeen
zeer arbitrair is.

6O0

as received
gefrachoneero

v/o

¯ "Bovenroerder" materialen
Voor alle bovenroerder materialen leidt verwijdering van de restporositeit
tot een verschuiving van de bovengrens van de sterkte. Dit is niet her
geval voor de onderg~ens (zie appendix I). Enkele van deze materialen (zie
tabel 4.2.2) bevatten grote langwerpige, nie~ te verdichten, defecten. Van
deze vormstukken wordt de ondergrens van de ~terkte bepaald door de ~rootte
van deze defecten ongeacht de dichtheid van het vormstuk. De oorsprong van
deze defecten (vlokken) ter grootte van 150 pm zijn, zoals ee~der besproken, de niet optimale suspensie-manipulatie en de grote harde agglomeraten
aanwezig in het poeder.
De andere sterkte bepalende structuurdefecten vinden hun oorsprong in de
microstructuur via het Peorganiserend vermogen van deze compacten, hetgeen
blijkt uit de Weibull curven van een materiaal zonder macrofouten, fig.
4.2.29.

5OO

99.9
99.8

1500 C, I uur

4OO
V/O

D

3OO
v/o

200
0.04

0,12

0.38
~nmol -INO]

0,16

~n~ poederoooervlaK

Fig. 4.2.28. De sterkte van de verschillende ma~erialen als functie van de
suspensie-eigenschappen,
Fig. 4.2.29. De Weibull curven van her "pH = 5.5 bovenroerder" materiaal

Tabel q.2.~. De sterkte versus foutgrootte.
Sterkte (MPa) groter dan:
20O

5oo

Foutgrootte (C,pm) kleiner dan:
25O
110

6O

5OO
6OO

65O

25

gesinterd onder verschillende omstandigheden.
Voor her "27 v/o, pH = 3,5" materiaal leidt het verwijderen van de restporositeit tot verschuiving van de Weibull curve naar hogere sterkte.
De sterkte bepalende defecten in het bij 15~0°C gesinterde materiaal zijn
blijkbaar te verkleinen, dus zijn her structuurdefecten. De karakteristieke
defecten in dit materiaal zijn de 2~ en 3" orde interdomeinen. De orde van
grootte van bijbehorende domeinen zijn i0 resp. 50 wm.
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De hoogst gemeten sterkte is 500 MPa, hetgeen overeenkomt met een sterkte-

We hebben hier blijkbaar weer te maken met zeer smalle defecten namelijk

bepalend defect van ca. 40 pm, de dimensie van her 3" orde domein. De

structuurdefecten.

laagst gemeten ste~kte is 200 MPa, hetgeen ove~eenkomt met een defectgrootte van ca 250 pm. Zulke fouten zijn niet zichtbaar op de foto.
Zee~ waarschijnlijk hebben we hie~ te maken ~et defecten met een kleine,

De SEM-opnamen, te zien in fig. 4.2.27, laten zien dat de restporositeit

niet zichtbaFe, breedte.
Her kleinste sterktebepalende defect (40 pm) is blijkbaaF even groot als de
derde o~de domeinen terwijl her grootste sterktebepalende defect enkele 5e

1500°C gesinterde materiaal heeft een gemiddelde korrelgrootte van 1,5 wm

orde domeinen groot is.

grote potion op nagenoeg elk hoekpunt van de korrel. Korrelgroei bij deze

gevormd wordt door pori~n op de hoekpunten vin meerdere korrels. Het bij
met de pori@n enkele korrels van elkaar gescheiden. Het zwakkere mateFiaal,
gesinterd bij 1600°C, heeft een gemiddelde korrelgrootte van ca 2,5 pm en
hoge temperatuur heeft blijkbaar porieverdichting belemmerd. Eveneens te

Sinteren gedurende langere tijd of bij hogere temperatuur leidt enerzijds

zien is dat in sommige gevallen de naast elkaar liggende korrels elkaar

tot her verdwijnen van de restporositeit, anderszijds tot her verschuiven

niet taken. Er is dan geen sprake van een korrelgrens maar een microdefect

van de gehele Weibull curve naar hogere sterkte dus tot verkleining van

(onvolledige korrelgrens). De sterkte van deze materialen wordt blijkbaar

alle aanwezige defecten. De restporositeit in deze materialen bestaat uit
niet verdichte interdomeinen. Aangezien de 2e orde interdomeinen de

bepaald door de positionering van de poriGn en de korrelgrootte. De

kleinste poriegrootte zullen hebben, zullen deze eerder verdichten dan de

tussen de niet dichtgesinterde pori@n.

onvolledige korrelgrenzen in deze materialen vormen dan de verbinding

derde orde inteFdomeinen. Door bet verdichten van deze relatief kleine
defecten neemt de grootte van de sterkte bepalende defecten af.
Dit effect zou verklaard kunnen worden door de 2e en 3~.orde interdomeinen

99.9
99.0

+: FF, pH=3.75
1588 C, ! uur
D-99.5%

als schakels in een keten te beschouwen, waarbij de ketenlengte de grootte
van her sterktebepalend defect is. Door het verdichten van de 2e orde

x= 555.85 m= G,49

interdomeinen worden schakels in de keten verbroken en neemt de ketenlengte
en dus de defectgrootte af. Aangezien de grootte van de domeinen een zekere
spreiding vertoont, zal dit ook her geval zijn voor de foutgrootte.
De hoogst te behalen sterkte wordt dus bepaald door de grootte van de 5e
orde domeinen waarvan de interdomeinen niet verdicht worden door temperatuursverhoging omdat korrelgroei dan het sinterenproces domineert. Porieverdichting wordt in dat geval belemmerd.
¯ "Gefractioneerd" materiaal
In fig. 4.2.30 zijn de Weibull curven van her materiaal pH 3,7 met een
dichtheid van 99,5 en 99,8% weergegeven. 0pvallend in deze figuur is dat,

FiK. 4.2.30. De Weibull curven voor de "gefractioneerde" compacten
gesinterd bij 1500°C en 1600°C.

in tegenstelling tot het voorgaande, de Weibull curve bij verdere verdichring van her materiaal naar lagere sterkten verschuift. De onder- en

In fig. 4.2.31 zijn voor de verschillende materialen de gemiddelde elasti-

bovengrens van de sterkte wordt bepaald door defecten ter grootte van ii0

citeitsmoduli weergegeven als functie van de dichtheid. Voor de "bovenroer-

resp. 25 wm. Zulke defecten zijn niet waargenomen met de lichtmicroscoop.

der" materialen wordt een lichte dichtheidsafhankelijkheid gevonden. De Emodulus tendeert naar een waarde van ca. 370 GPa. De eerder geconstateerde
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aanwezigheid van zowel macrodefecten als uitgebreide clustering van hoge

laat zien dat voor alle tests waarbij de karakteristieke dimensies van de

orde interdomeinen leidt blijkbaar tot verlaging van de E-modulus.

zaagsnede kleiner zion dan 0,05 niet wordt voldaan aan deze eis. De

Net als de sterkte wordt ook deze materiaal parameter lichtelijk beXnvloed

geconstateerde afhankeli~kheid blijkt het directe gevolg te zion van een

door de groene microstructuur. Voor materialen met een dichtheid groter dan

onjuiste beproeving. Controle van her opgetreden scheurgedrag behoort dus

98% is deze beXnvloeding minimaal. De kleine~verschillen tussen de diverse

een onderdeel te zijn van deze beproevingsme~hode.

materiaalseries en de summiere informatie over de micro/macrostructuur
In fig 4.2.33 zion de betrouwbare breuktaaiheden uitgezet als functie van

maakt een meet uitgebreide analyse onmogelijk.

de dichtheid van deze materialen. Her overall gemiddelde is 4,5 MPa~m met
De "gefractioneerde" materialen blijken een hoge E-modulus te hebben van

een spreiding van ca 1 MPa~m (30%). 0m de mogeli~ke spreiding per materi-

385 GPa. Her vermoeden bestaat dat deze hoge waarde her gevolg is van het

aalsoort vast te stellen, is van her "37 v/o, pH 4,5, bovenroerder"

feit dat deze materialen weinig macrodefecten vertonen.

materiaal de beproevin~ uitgevoerd aan alle 9 buigstaafjes die uit

B.R. 27 v/o, pH:
B.R. 57 v/o, pH:
F.F. 50 v/o, pH:
4OO

plaat zijn gemaakt. Dit resulteerde in een breuktaaiheid van 4,6 ±
0,2 MPa~m, een spreiding van 9~. Deze spreiding is aanzienli~k la~er dan
die in het overall gemiddelde. De verschillen tussen de diverse materialen,

v3,5;03,7

alsmede de dichtheidsafhankelijkheid, moeten bet gevolg zijn van de macroen microstructuur van de diverse materialen. Een meet gedetailleerde
analyse van de dichtheidsafhankeli~kheid vereist meer kennis omtrent de
+ o~ ~

35O

aard van de porositeit. Her kwalitatieve beeld, geschetst in het voorgaande, is niet voldoende. Geconstateerd kan worden dat de invloed van de
structuur ongeveer 30~ bedraagt.

+
+

250
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Relatieve dichtheJd [%]
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Fig. 4.2.51. De elasiticiteitsmodulus voor de verschillende alumina
materialen.
De breuktaaiheid ende hardheid
Van de gefabriceerde materialen is de breuktaaiheid, bepaald met de CVNmethode, grafisch weergegeven in fig. 4.2.32 als functie van de karakteris-

0

tieke dimensies van de zaagsnede. In deze figuur wordt een directe geometrische afhankelijkheid zichtbaar. Zoals reeds eerder besproken dient
ti~dens deze beproevingsprocedure sprake te zijn van een stabiele scheurgroei. Verificatie van het kracht-weg diagram opgenomen tijdens beproeving

oO/W

Fig. 4.2.32. De breuktaaiheid gemeten met de CVN-methode als functie van de
karakteristieke afmeting van de zaagsnede.
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- 79 Voor deze relatief fijnkorrelige materialen is de breuktaaiheid nagenoeg

B.R. 27 v/o, pH: ÷ 5,5 ; ~ 5,7 ; o ~,0 ; + 6,2
B.R. 37 v/o, pH:
¯ 3,7 ; ~ ~,0
F.F. 30 v/o. pH: V 3,5 ; ~ 3,7

onafhankelijk van de elasticiteitsmodulus.
Ondanks her feit dat de relatie tussen de breuktaaiheid en de structuur nog

8

onduidelijk is, kan geconcludeerd worden dat ~et de Chevron Notch methode
een materiaal op macroscopische schaal wordt gekarakteriseerd. De materi-

7

aaleigenschap aldus gemeten is dus geschikt voor constructieve doeleinden.
Een uitgebreidere set breuktaaiheden is verkregen met de Direct Crack
Measurement methods, zoals in fig. 4.2.34 te zien is. Bij her verwerken van
¯

o

o

+o

de testdata is gebruik gemaakt van de Niihara,2 vergelijking die de beste

vo

÷

resultaten levert, ondanks her felt dat niet wordt voldaan aan de gestelde
randvoorwaarden. Aangezien weinig bekend is over de scheurvorm en her felt

3

dat deze relatie eveneens voor Zr02 de beste resultaten lever~ [6], wordt

2
94

dit model voorlopig als her meest optimale beschouwd.

95

96

97

98

99

10C

Ook met deze methods wordt sen zekere spreiding in de breuktaaiheid van de
diverse materialen verkregen. De gemiddelde waarde bedraa~t eveneens

Re a~eve a~cntne}a ]%]

4,5 MPa~m, maar met de kleinere spreiding van 20%.

Fig. q.2.33. De breuktaaiheid, vol==ens de CVN-methode bepaald,

sis functie

van de specifieke dichtheid.

B.R. 27 v/o, pH: + 3,5 ; A 3,7 ; o ~,0 ; + 6,2
B,R. 37 v/o, pH:
A B,7 ; ¯ 4,0
F.F. 50 v/o, pH: V 5,5 ; O 5,7

B.R. 27 v/o, pH: + ~,5 : ~ 5,7 ; o 4,0 : + 6,2
B.R. 37 v/o, pH:
~ 3,7 ; ¯ ~,0
F.F. 30 v/o, pH: V 5,5 : ¢ 5,7
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Fi[. ~.2.3q. De b~euktsaiheid, vol~ens de DCM-methode bepaald, als [unctie
van de specifieke dichtheid.
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Relatieve dichtheid [%]
Fig. 4.2.35. De hardheid van de diverse alumina’s als functie van de specifieke dichtheid.
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Aangezien met de DCM-methode een zeer klein volume wordt beproefd, is de
invloed van de microstructuur beperkt en worden de verschillen in de
breuktaaiheid ook kleiner.
Door de relatief geringe invloed van de macro/microstructuur op de breuktaaiheid is deze techniek goed te gebruiken 6ij materiaalontwikkeling.
De hardheid van de verschillende alumina’s is weergegeven in fig. 4.2.55.

grootteverdeling te bestuderen is overgegaan op een zout als dispergeermid-

De waarden vari@ren tussen 17 en 20 GPa, De hardheid neemt enigszins toe
met de dichtheid. De "gefractioneerde" materialen zijn het hardst en de
"hoge pH" materialen her minst hard.

van her malen in de attritor op de eigenschappen van de slibgegoten

4.2.6. Conclusies

del.
Voorgasnd onderzoek heeft uitgewezen dat zowel de verfijning van her poeder
als de Weibull sterkte van de gesinterde compacten weinig pH-afhankelijk
zion. Ter beperking van de omvang van dit de@londerzoek is de invloed van
de pH buiten beschouwing gelaten en is de aandacht gericht op de invloed
compacten.
Bij dit onderzoek zijn suspensies gebruikt met een vaste-stof concentratie
van 55 v/o en een vaste hoeveelheid aluminiumnitraat, die gedurende
verschillende tijden gemalen zion. De gemalen suspensies en hun vormge-

- De karakteristieke sterkte van een vormstuk wordt bepaald door de sterkte
van de verschillende proefstukken en de spreiding hierin.
- In een vormstuk (materiaal) zijn twee soorten defecten te onderscheiden
namelijk intrinsieke en extrinsieke fouten.
- Extrinsieke fouten worden veroorzaakt door onder andere grote harde
agglomeraten in het poeder en grote zachte agglomeraten geXntroduceerd
door een niet optimale manipulatie met de suspensie.
- Intrinsieke fouten zijn het gevolg van onder andere reorganisatie van het
compact tijdens de fabricageprocedure. Deze structuurdefecten z~jn enkele
hogere orde domeinen groot.
- Verkleinen van de grootte van de hogere orde domeinen door deagglomeratie
leidt tot sterkere materialen.
- Verwijdering van de restporositeit samen met het onderdrukken van korrelgroei resulteert in een verdere toename van de sterkte. De maximaal
haalbare sterkte is 650 MPa.
- De gemiddelde breuktaaiheid van fijnkorrelig alumina bedraagt 4,5 MPa~m.
De variatie in de macro!microstructuur leidt tot een spreiding van 30~.
- De E-modulus varieert van 550 tot 585 GPa.
- De hardheid varieert van 17 tot 20 GPa.

4.5. Dispergeren met AI(NOBI~

Het gebruik van zuur als dispergeermiddel leidt na malen en slibgieten tot
zeer poreuze compacten die moeili~k te verdichten zijn. Deze waarnem~ng kan
verklaard worden met de veronderstelling dat ten gevolge van het oplossen
van bet poeder een binder gevormd wordt. Om de invloed van de deeltjes-

vingsgedrag zijn op dezelfde wijze als eerder beschreven onderzocht.
Van de gemaakte vormstukken zijn alleen de 16 uur gemalen materialen
mechanisch gekarakteriseerd.

4.~.2.1. De l~erkar~kteristieken
Het verloop van de karakteristieke eigenschappen van het poeder tijdens het
maalproces zijn weergegeven in fig. 4.5.1. en 2. De verfijning van het
poeder verloopt indentiek met die van de met of zonder zuur gemalen
suspensies, met dien verstande dat ten gevolge van de bufferende werking
van her aluminiumzout de suspensie langer gemalen kon worden. Het resultaat
is dat na 16 uur malen de dg0 gedaald is tot 0,7 ~m. Dit poeder is nagenoeg
volledig submicron, want slechts 1,6~ van her poeder is grover dan i ~m en
fijner dan 1,9 Dm. Gedurende dit maalproces is her specfiek (BET) oppervlak
toegenomen van 9,4 tot 19 m2g-~.
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FiK. 4.3.1. De verandering van de deeltjesgrootte gedurende sttritiemalen.
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Fi~. 4.3.3. De verandering van de pH als functie van de concentratie alumi-
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FiE. 4.3.2. Het verloop van het specifiek oppervlak door attritiemalen.

4.3.2.2. De zu~rgraad
In fiE. 4.5.5 is voor de verschillende suspensies de pH als functie van de
concentratie van her dipergeermiddel weergegeven. Hierin is te zien dat de
pH tendeert naar een constant niveau, namelijk pH = 4, dat hoger is dan
voor de met zuur gedispergeerde suspensies.
In tegenstelling tot de zure suspensies zijn van deze suspensSes zowel de
pH als de viscositeit nagenoeg constant na malen.

FiK. 4.3.4. De viscositeit van de verschillende gemalen suspensies.
In fiE. 4.5.4.a en b is voor de verschillende suspensies de viscositeit als
functie van de concentratie van het dispergeermiddel resp. van de pH
weergegeven. Zoals in de figuur te zien is, is de invloed van de concentratie van het dipergeermiddel groter dan die van de maalduur of te wel van
het aantal deeltjes per volume-eenheid. Door de gekozen zoutbelading
bevinden na~enoeg alle suspensies zich op de linkerflank van de viscosi-

7
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droog

teitscurve en zijn dus "overgestabiliseerd" (gevlokt)~ Door deze vlokking

nat

wordt de invloed van de deeltjesconcentratie op de viscositeit blijkbaar
ove~schaduwd. De vlokgrootte, die onafhankelijk lijkt te zijn van de

7O

90

deeltjesconcentratie, bepaalt de viscositeit. In dit pH gebied leidt
toename van de zoutconcentratie direct tot t~ename in de vlokgrootte.
Opvallend is het feit dat het stabiliteitsniveau net als bij de zure
suspensies tussen pH 4 en 5 ligt.

6O

3O

Middels akoestische interferometrie zijn de karakteristieken van de natte
scherven bepaald en weergegeven in fig. ~.5.5 en ~.5.6. (In deze figuur
ontbreken de met de kogelmolen en de 16 uur in de attritoF gemalen suspensies aangezien per abuis 30 v/o-ige suspensies zijn gebruikt).
De slibgietconstanten van de langdurig (t > 2 uur) gemalen suspensies zijn
ondanks de verhoogde vaste-stof concentratie aanzienlijk kleineF dan die
van de zure suspensies (fig. ~.2,8), hetgeen duidt op zeer dichte compac-
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Fi~. 4.3.6. De karakteristieke eigenschappen van de natte en greene compacten.

ten.

o 2 UUF malen

40

De eigenschappen van de natte scherf geven een zeer merkwaardig verloop te
zien. Verlenging van de maalduur tot 5,5 uur leidt tot scherven die een

[] 4 uur malen
afname in zowel de dichtheid als de poriegrootte te zien geven. Bij 5,5 uur
A 5-5 uur malen
malen leidt de afname in de hoeveelheid dispergeermiddel tot een toename in

e

3O

dichtheid en poriegrootte die overeenkomstig is met de toename bij verdere
verlenging van de maalduur. Beide suspensies blijken een lage viscositeit
20

te hebben, ze zijn dus her meest ontvlokt. Veer de 5,5 en 16 uur gemalen
suspensies is de verandering geheel in overeenstemming met bet verloop van
de viscositeit. Toename van de viscositeit leidt tot een afname in de

I0

dichtheid. Dit is niet her geval veer de gedurende kortere tijd gemalen
suspensies.

o
2

4

3

5

AI(NOs)3

FiK. 4.3.5. De slibgietconstante veer de gemalen 35 v/o-ige suspensies.

Veer de droge scherven wordt tot 5,5 uur malen een lichte toename in
dichtheid gevonden waarna deze weer afneemt. De poriegrootte verloopt
omgekeerd evenredig met de dichtheid. Verfijning van her poeder resulteert
in compacten met kleinere pori~n. De toename in dichtheid kan hiermee niet
verklaard worden aangezien de dichtheid van een compact niet direct
gerelateerd is aan de poriegrootte.

- 86 Voor de 5,5 uur gemalen suspensies wordt tijdens drogen de invloed van de
zoutconcentratie weer teniet gedaan. Suspensie nr. 3 vormt een uitzondering
zoals dat ook het geval was met de viscositeit van deze suspensie.

- 87 een nagenoeg volledige deagglomeratie (4 & 5,5 uur malen) ontstaat een
nieuwe deeltjesordening in de suspensie.

hebben een relatief hoge dichtheid en zeer kleine poriGn, overeenkomstig de

i: kogelmolen, 3 u.

Ternperatuur [°C]

Alle groene scherven gemaakt van me~ AI(NO~)~ gestabiliseerde suspensies
1.00

0

500
~

1000
~

1500
~

"gefractioneerde" scherven.
De SF~4-opnamen zijn per ongeluk gemaakt van niet gepolijste breukvlakken

0.90

2: attritor,

2 u.

3: attritor,
4: attritor,

4 u.

5: attritor,

16 u.

5.5u.

die geen informatie leveren over de textuur van her compact. Oeze informatie is op indirekte wijze verkregen uit her dilatometrisch onderzoek.

0.80

0.7C

In fig. 4.3.7 en 4.3,8 zijn de sintercurven en de gemodificeerde Arrhenius

4

curven voor de verschillende compac~en weergegeven. In deze £iguur zijn
duidelijk de reeds besproken curven, karakteristiek voor een specifieke

0.60
0

~
100

textuur, herkenbaar.
Door malen zijn dus suspensies verkregen waarvan niet ~lleen de deeltjes-

200

300

~
400

500

Tijd

Fig. 4.3.7. De sintercurven van de diverse compacten.

grootteverdeling van her poeder veranderd as maar eveneens de precurser
voor de textuur in de scherf. Verlenging van de maalduur heeft geleid tot

i: kogelmolen, 3

u.

suspensies die na slibgieten scherven leveren waarvan de textuur als volgt

2: attritor,

2

u.

4

u.

kan worden omschreven:
- kogelmolen

: ketenachtige textuur met verschillende orde domeinen

3: attritor,
4: attritor,

- 2 uur attritor

: ketenachtige textuur zonder hogere orde domeinen

5: attritor,

- 4 uur attritor

: ketenachtige textuur zonder hogere orde domeinen

o

5.5u.
16 u.

- 5,5 uur attritor: korrelachtige textuur met hogere orde domeinen
- 16 uur attritor : korrelachtige textuur met hogere orde domeinen.
De SEM-opname, fig. 4.3.9, van de groene scherf van de 5,5 uur gemalen
suspensie bevestigt de op indirecte wijze verkregen textuur.
De invloed van het malen is dus niet zozeer het verfijnen van de poederdeeltjes maar primair bet deagglomereren van bet poeder. Gedurende her

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

maalproces worden de onderlinge verbindingen (zowel zwakke als sterke)
verbroken waardoor de ~recurser van de domeinen in de scherf verkle~nen. Na
Fig. 4.5.8. De gemodificeerde Arrhenius curven van de diverse compacten.
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- 89 moeilijk te verdichten zijn. De "2 en 4 uur gemalen" vormstukken worden het
snelst verdicht.
De dichtheden gerealiseerd bij 1500°C zijn lager dan die gerealiseerd
ti~dens dilatometrie. Dit wordt veroorzaakt door her verschil tussen de
regeltemperatuur en de temperatuur in de ove~, dat per oven verschilt.

In fig. 4.3.11 is de Weibull curve voor her "35 v/o, 16 uur gemalen"
materiaal weergegeven. De karakteristieke sterkte van dit alumina bedraagt
455 MPa. Dit alumina is sterker dan de "27 v/o, bovenroeder" materialen
doch zwakker dan de "gefractioneerde" materialen.
De bovengrens in de Weibull curve komt goed overeen met die van de "bovenroerder" materialen terwi~l de ondergrens hoger ligt. Her verhchuiven van
de ondergrens leidt tot de hoge karakteristieke sterkte.

FiK. 4.3.9. SEM-opname van een voorverstevigde scherf van een 5 uuF gemalen
Suspensie.

Het versmallen van de deelt~esgrootteverdeling heeft uiteindelijk geleid
tot her verschuiven van de ondergrens naar hogere sterkte. De bovengrens
daarentegen is bepaald door her karakter van de scherf, nameli~k reorganiserend.

Zowel de E-modulus als de breuktaaiheid en de hardheid van dit materiaal
komen goed overeen met die van de met zuur gedispergeerde materialen,
numeli~k 370 GPa, 4,5 MPa~m respectievelijk 18 GPa.
99.9
99.0

90,0

Fig. 4.5.10. De dichtheid van de verschillende materialen na een temperatuurbehandeling.
2.0

In fig. 4.3.10 zijn de resultaten van enkele sinterexperimen~en weergegeyen. Vormstukken van de verschillende suspensies zijn gesinterd bij
temperaturen tussen 1500 en 1600°C. De "kogelmolen" vormstukken bli~ken

Fig. 4.5.11. De Weibull curve voor het "55 v/o, 16 uur gemalen" alumina.

- 90 ~:~.6. Conclusies
- Attritiemalen met aluminiumnitraat gaat het oplossen van het poeder tegen
en resulteert na slibgieten van de suspensie in dichte compacten.
- Malen in de attritor leidt, ongeacht het d~spergeermiddel, tot afbraak
van zowel harde als zachte agglomeraten.
- Deagglomeratie van een poeder leidt tot suspensies die scherven leveren
met een verschillende textuur en poriegrootte.
- De textuur van de slibgegoten scherven wordt bepaald door de aard van de
deeltjesinteractie die afhangt van de mate van ontvlokking.
- Toename van de maalduur tot 4 uur leidt tot het afbreken van de precursor

- 91 - De sterkte van een verdicht vormstuk wordt primair bepaald door extrins±eke defecten. Bij afwezigheid van deze defecten wordt de sterkte
bepaald door de restporositeit en wel door de grootte van de interdomeinen hun onderlinge verbondenheid.
- Reorganiserende compacten vertonen een grote spreiding in sterkte, en
daardoor een lage karakteristieke sterkte.
- Niet of weinig reorganiserende compacten leveren sterke dichte materiafen. De maximaal haalbare sterkte is 650 MPa.
- De materiaalparameters als breuktaaiheid, hardheid en E-modulus zijn
weinig gevoelig voor verschillen in structuur van fijnkorrelig materiaal.

van de domeinen in de scherf.
- Malen langer dan 4 uur leidt tot volledlge ontvlokking van dit poeder en

4.~. Fabricageprocedure

een gemodificeerde deeltjesinteractie.
- De dichtheid van her compact wordt enerzijds bepaald door de textuur van
her compact, anderzi~ds door de mate van dispersie.
- De poriegrootte in her compact wordt bepaald door de deelt~esgrootte van
her poeder.
- Verfi~ning van her poeder leidt voor reorganiserende scherven na verdichring tot sterke materialen, 455 MPa.

De beste fabricageprocedure voor een sterk alumina vormstuk uitgaande van
AI6SG ziet er als volgt uit.
- Deagglomereren met AI(N03)3 in de kogelmolen gedurende 2 ~ 4 uur.
- De te gebruiken concentratie dispergeermiddel is ca. 3 ~molm-2. Voor hoge
slibgietsnelheden zal de concentratie geoptimaliseerd moeten worden bij
ca. 2 ~molm-2.
- Suspensles zeven alvorens te slibgieten om de eventueel aanwezige zachte

4.4. Eindconclusie

agglomeraten te verwijderen.
- Sinteren van her vormstuk bij 1550°C. De tijdsduur hangt af van de

- Stabiele suspensies hebben de laagste viscositeit, vertonen een lage
slibgietsnelheid en leveren de dichtste compacten.
- Ondergestabiliseerde suspensies vertonen een hoge slibgietsnelheid maar
leveren poreuze compacten met dezelfde textuur als gestabiliseerde
suspensies.
- Overgestabiliseerde suspensies vertonen een lets hogere slibgietsnelheid
dan de gestabiliseerde suspensies. De droge en voorverstevigde compacten
hebben echter dezelfde eigenschappen als die gemaakt van gestabiliseerde
suspensies.
- Ontvlokking met zuur en deagglomeratie door malen met zuur of langdurig
malen met aluminiumnitraat leidt tot gelvorming en afname van de dichtheld van het compact.
- Malen van een suspensie leidt bi~ slibgieten tot compacten met verschillende textuur en verschillende orden van domeinen.
-Het sintergedrag van een compact wordt bepaald door de textuur ervan.

grootte van het vormstuk en de te gebruiken oven. De exacte sinterprocedure zal per vormstuk en de specifiek te gebruiken oven geoptimaliseerd
dienen te worden.
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5.1. Vormgeven van alumina-zirconia composieten
Een goede manier om poeders van verschillende stoffen te mengen is
heterogene coagulatie [1]. Hierbij wordt de lading van de poederdeeltjes
van de twee stoffen zodanig ingesteld dat deze tegengesteld is. Tijdens

6. R. v.d. Geer. Scheurgevoeligheid van technische keramiek: KI¢ beproevlng
van zirconia, Afstudeerverslag Algemene Hogeschool Amsterdam. 1989.

deagglomereren worden de poederdeeltjes met dezelfde lading uit elkaar
gehaald waarna de omringing met tegengesteld geladen deeltjes kan plaatsvinden. Aangezien het instellen van de oppervlaktelading een adsorptieproces is, zal het succes in een heterogeen systeem afhangen van het
verschil in adsorptie kinetiek tussen de twee stoffen.
Deze techniek is gebruikt voor her mengen van alumina en zirconia, echter
zonder her adsorptieproces nader te bestuderen. De volgende procedure is
gevolgd om te komen tot suspensies van alumina-zirconia mengsels van
verschillende samenstellingen. (Optimalisatie is dus niet uitgevoerd.)

- Het isoelectrisch punt van zirconia is ca 4,1.
- Het isoelectrisch punt van alumina is ca 9,4, stabiliteitsgebied ligt
tussen pH 4 en 5.
0m enige vlokking te realiseren is, in verband met enerzijds de heterogene
coagulatie en anderzijds de slibgietbaarheid, de belading met aluminiumnitraat zodanig gekozen dat beide mate~ialen gevlokt zijn. Dit houdt in
voor alumina vlokking in her gebied met een hoge zoutconcentratie, dus een
lage pH, en zirconia niet ontvlokt, eveneens een lage pH.
Dus ondanks her feit dat in het heterogene systeem de adsoFptie per stof
anders kan zijn is gebruik gemaakt van het volgende recept.
Vaste-stof concentratie (AI~03 + Zr0~)
Belading van A1203
Belading van Zr0~

35 v/o
2,7 Dmol AI(N0~)~/m2 poederopp.
1,3 Dmol Al(N0~)~/m2 poederopp.

Met dit Fecept zijn suspensies gemaakt met verschillende alumina/zirconia
verhoudingen en in de attritor gedurende 16 uur gemalen (gemengd).
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5.2. Fabricage-onderzoek
500

In fig. 5.2.1 en 5.2.2 zijn de pH en de viscositeit van verschillende

4OO

55 v/o-ige suspensies weergegeven. Tot een belading van 20 v/o zirconia
leidt toevoeging van zirconia, met een relatief laag isoelectrisch punt,
300

tot afname van de pH. Bij hogere belading wordt door de bufferende werking
van het zout de pH nagenoeg constant. Boven de 78 v/o zirconia neemt ten
gevolge van de lage zoutconcentratie de pH dan verder af.

200

De viscositeit daarentegen neemt toe tot een belading van 28 v/o zirconia
waarna zij, evenals de pH, nagenoeg constant blijft. De viscositeit van de
10o
1 oo/o

zirconia suspensie is erg hoog (gevlokt) en neemt snel af door toevoeging
van alumina als gevolg van de toenemende pH. Blijkbaar kan met een gestabiliseerde alumina suspensie de pH redelijk goed worden ingesteld waardoor

80/20

60/40
40/60
20/8o
Samenstelling [%AI20~/%ZrO=I

O/lO0

Fig. 5.2.2. De viscositeit van de verschillende in de attritor gemalen

dit effectief als ontvlokker voor zirconia werkt.

composiet suspensies.

De hoge viscositeit van de A/Z,~O/60 suspensie is niet te verklaren.

6

In fig. 5.2.5 zijn de dichtheid alsmede de poriegrootte van de verschillende groene scherven, gemeten door middel van Hg-porosimetrie, weergegeyen. Te zien is dat door toevoeging van het zeer fijnkorrelige zirconia

5

zowel de dichtheid als de poriegrootte van de scherven toenemen tot een
belading van 40 v/o. De fijnere zirconia deeltjes nestelen zich als het
ware tussen de grovere alumina deeltjes war deze dichtsheidsverhoging
oplevert. Porievergroving is het gevolg van de afgenomen pH, dus toegenomen
vlokking. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het mengen van deze poeders
goed gelukt is.
Bij ca 50 v/o zirconia worden zowel de dichtheid als de poriegrootte

100/0

80/20

60/40
40/60
20/80
Samenstelling [%AI~O~/%ZrO~]

0/100

Fig. 5.2.1. De pH van de verschillende in de attritor gemalen composiet
suspensies.

constant.

Enkele van de gemaakte compacten zijn gekarakteriseerd door middel van
dilatometrie. In fig. 5.2.4 en 5.2.5 zijn voor deze materialen de verdichtingscurven en de gemodificeerde Arrhenius curven weergegeven.
In fig. 5.2.4 is te zien dat het sintergedrag van de composieten niet
wezenlijk anders is dan van die van alumina. Toevoeging van zirconia aan
alumina leidt wel tot afname van d4 temperatuur waarbij verdichting start.
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I:A/Z i00/ 0
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100/0
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40160
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0110O

-5
0.50

Fig. 5.2.5. De dichtheid en poriegrootte als functie van de zirconia
belading.

0.60
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0,80
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Dit zou her gevolg kunnen zijn van de lage activeringsenergie voor diffusie
van zirconia. De activeringsenergie~n voo~ diffusie zijn voor zirconia ca.
150 kJmol-~ lager dan vooF alumina nameli~k 390 kJmol-~ voo~ bulkdiffusie en
509 kJmol-I voor korrelgrensdiffusle.

Fig. 5.2.5.

Her effect van zirconla in een alumina matrlx is minder gPoot dan her

weer dat de textuur van de compacten, bepalend voor het sintergedrag, niet

effect van alumina in een zirconla matrix. Pas bij een zirconia belading

wezenlijk verschillend z~jn.

van 50 v/o verandert de sintertemperatuur van een alumina matrix materiaal,

Alle alumina matrix composieten, fig. 5.2.5, vertonen een plateau in de

Voor een zirconia matrix is 10 v/o alumina voldoende om verandering teweeg

Arrhenius helling bij een lage waarde. Zoals reeds eerder besproken hebben

~e brengen.

we in dat geval te maken met compacten met reorganiserende korrelachtige

De gemodificeerde Arrhenius curven van enkele alumina matrix

composieten.
De gemodificeerde Arrhen~us curven (fig. 5.2.5 en 5.2.6) geven duidelijk

textuur, waarbij korrelgrensdiffusie van alumina de kinetiek van her
1.0C

0.90

~
u_

O.8C

"~
rr

0.70

I:A/Z
2:A/Z
3:A/Z
4:AIZ

i00/ 0
20/ 80
50/ 50
80/ 20

5:A/Z

0/i00

verdichten bepaalt. Gaande van een 100 v/o-ig alumina compact naar 70 v/o
neemt de breedte van her constante niveau in de gemodificeerde Arrhenius
curve toe waarna deze weer afneemt tot een 50 v/o-ig alumina compact. De
waarde van dit niveau is constant, dus wordt de kinetiek van her verdichten
van deze materialen bepaald door het alumina. Verbreding van her constante
niveau duidt op een afname van reorganisatie en/of korrelgroei.
Toevoeging van zirconia heeft blijkbaar weinig effect op de sintertemperatuur van de Al~O~ matrix materialen, maar gaat tot een bepaalde belading
reorganisatie en/of korrelgroei tegen.

0.6C

0.5C
0

1 O0

200

300

400

Tljd [mini
Fig. 5.2.4. De verdichtingscurven van enkele composieten.
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Sinteren van de Zr0~ matrix materialen wordt blijkbaar gestart door het
alumina, dat ten gevolge van de ketenachtige textuur bij lage temperatuur
begint te sinteren. Na enige verdichting wordt het proces gedomineerd door
het verdichtingsgedrag van zirconia. Toename van de sintertemperatuur door
toevoeging van alumina in de zirconia matrix wordt dus veroorzaakt door her
feit dat in her beginstadium her alumina, met zijn hoge activeringsenergie
voor diffusie, het verdichtingsproces domineert.

2.2.4. Sinteren van vormstukken
Van alle composieten zijn de vormstukken gesinterd in lucht bi~ 1600°C
gedurende 2 uur. De dichtheid van de gesinterde composieten is in fiE.
-5
0,50

5.2.7 weergegeven. Alle vormstukken zijn onder deze conditie te verdichten
0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

tot een dichtheid groter dan 99%. De composieten met de hoog~te zirconia
belading bli~ken de hoogste restporositeit te hebben ondanks het felt dat

Fig. 5.2.6. De gemodificeerde Arrhenius curven van enkele Zr02 matrix

composieten.

deze compacten her snelst te verdichten zijn. Dit wordt zeer waarschi~nlijk
veroorzaakt door de geXntroduceerde korrelgroei, die in de laatste fase van
her sinteren porieverwi~dering kan belemmeren.

De gemodificeerde Arrhenius curve van zirconia vertoont een geheel ander
verloop. Her temperatuurgebied waar de helling een nieuwe kromming
vertoont, I100-I180°C, komt overeen met de transformatietemperatuur van mZr02.

1OO.OO

Door deze faseovergang wordt zowel kinetische als structurele analyse

bemoeilijkt. Toch is gebruikmakend van de laagste waarde van de Arrhenius
helling een berekening uitgevoerd. Dit resulteerde in een acitveringsenergie van 350 kJmol-I en een sinterconstante van 1,5. Dus een korrelachtige
textuur met korrelgrensdiffusie van zirconia als snelheidsbepalend proces.
Door toevoeging van 20 v/o alumina verandert de kinetiek en wel zodanig dat

0
0

99.50

twee plateaus in de gemodificeerde Arrhenius curve zichtbaar worden.
Kinetische analyse van deze niveaus resulteert voor het hoge plateau in een
door alumina gedomineerd proces in een compact met een ketenachtige
textuur. Het lage niveau geeft een door zirconia gedomineerd proces weer in
een compact met een korrelachtige textuur, Ea = 424 kJmol-I en n = 1,5.

99.00
100/0

~

Evenals de alumina compacten wordt ook in dit geval een hoge activerings-

’
80120

~

~
’
’
~
~
60140
40/60
20/80
Samenstelling I%Al~O~/%ZrO~]

~
0/100

energie voor korrelgrensdiffusie verkregen. 0ndanks de beschikbaarheid van
data kon een uitgebreidere kinetische analyse binnen her kader van dit
onderzoek niet meer worden uitgevoerd.

Fig. 5.2.7. De dichtheid van de composieten gesinterd bij 1600°C gedurende
2 uur.

- i00 -
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Door middel vau lichtmicroscopie is de macrostructuur onderzocht. De

korrelgroeiremmers kunnen opereren. De SEM-opname van her 20/80 composiet,

karakteristieke fouten zijn weergegeven in tabel 5.3.1. Alle compacten met

foto f, geeft ingesloten alumina korrels te zion. Zulk een composiet korrel

een zirconia belading kleiner dan 50% vertonen afgeronde defecten kleiner

kan alleen ontstaan als de in de beginfase omringende zirconia korrels tot

dan 10 wm. Doze materialen vertonen ook de laagste restporositeit, <

grote korrels zijn uitgegroeid. Naast her verschijnsel van korrelinsluiting

die blijkbaar veroorzaakt wordt door niet di~htgesinterde interdomeinen.

kan eveneens "korreldrag" optreden, dit is het verschijnsel dat tweede fase

Materialen met een zirconia belading groter dan 50% vertonen langwerpige

korrels ten gevolge van een hoge snelheid van de aanliggende korrelgrens

(naaldachtige) defecten tot 200 ~m. Van deze materialen wordt de restporo-

worden meegevoerd. Als gevolg hiervan kunnen in de beginfase gescheiden

siteit mede veroorzaakt door deze grote defecten, die niet hot gevolg zijn

alumina korrels naar elkaar toe gedreven worden en kunnen doze samenvloeien

van grote agglomeraten.

en uitgroeien tot ~n korrel. Sinteren van de zirconia composieten bij doze
relatief hoge sintertemperatuur leidt dan niet alleen tot vergroving van de

Fotoserie, fig. 5.2.8, geeft van enkele van doze materialen de microstruc-

matrix korrels maar eveneens tot vergroving van de tweede fase korrels.

tuur weer. In deze serie is te zion dat in alle composietem de twee
componenten good verdeeld zijn. Her zirconia is homogeen verd~eld in de

Eveneens is te zien dat de materialen met een zirconia belading kleiner dan

alumina matrix en andersom is her alumina homogeen verdeeld in de zirconia

50% onvolledige korrelgrenzen hebben. Van de materialen met een zirconia

matrix.

belading groter dan 50% sluiten de korrels goed aan elkaar aan (echte

Verder is op de foto’s heel duidelijk te zien, dat:

korrelgrenzen).

- toevoeging van zirconia als tweede fase component tot verfijning van de
korrels van de matrix leidt,
- toevoeging van alumina als tweede fase component geen effect heeft op de
korrelgrootte van de matrix,
- de concentratie van alumina als tweede fase component weinig effect heeft
op de grootte van de alumina korrels,
- in zirconia matrix materialen kleine alumina korrels ingesloten zitten in
de zirconia korrels,
- zirconia een fijnere microstructuur heeft dan alumina.
Het felt dat zirconia met zijn lagere activeringsenergie voor diffusie
fijnkorreliger is dan alumina kan alleen verklaard worden door hot verschil
in groeiwijze als gevolg van de anistropie in de kristalstructuur van
alumina.
Toevoeging van zirconia aan de alumina matrix leidt, zoals te zion is op
foto a - d, tot afname vau de korrelgrootte van de alumina matrix. Opmerkelijk hierbij is dat zelfs de uitgegroeide alumina korrels isometrisch zijn.
Hot geXsoleerd taken van domeinen belemmert hier blijkbaar de anisotrope

Fig. 5.2.8.a. SEM-opname van alumina gemaakt van een met aluminiumnitraat

korrelgroei van alumina.

gestabiliseerde suspensie gemalen in de attritor gedurende 16

Door alumina aan de zirconia matrix toe te voegen, foto e - h, treedt geen

uur en gesinterd in lucht bij 1600°C gedurende 2 uur.

verfijning van dekorrels van de matrix op. De groeisnelheid van zirconia
is blijkbaar zo groot dat de alumina korrels niet meer effectief als
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Fig. 5.2.8.b. SEM-opname van A/Z 90/10 composiet, gemaakt van een met

aluminiumnitraat gestabiliseerde suspensie gemalen in de
attritor gedurende 16 uur en gesinterd in lucht bij 1600°C
gedurende 2 uur.

Fig. 5.2.8.c. SEM-opname van A/Z 80/20 composiet, gemaakt van een met

- ~o3 -

FiK. 5.2.8.d. SEM-opname van A/Z 50/50 composiet, gemaakt van een met
aluminiumnitFaat gestabiliseerde suspensie gemalen in de
sttritor gedurende 16 uur en gesinterd in lucht bij 1600°C
gedurende 2 uur.

Fig. 5.2.8.e. SEM-opname van A/Z 50/50 composiet, gemaakt van een met

aluminiumnitraat gestabiliseerde suspensie gemalen in de

aluminiumnitraat gestabiliseerde suspensie gemalen in de

attritor gedurende 16 uur en gesinterd in lucht bij 1600°C

attritor gedurende 16 uur en gesinterd in lucht bij 1600°C

gedurende 2 uur.

gedurende 2 uur.
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Fig. 5.2.8.f. SEM-opname van A/Z 20/80 composiet, gemaakt van een met
aluminiumnitraat gestabiliseerde suspensie gemalen in de
attritor gedurende 16 uur en gesinterd in lucht bij 1600°C
gedurende 2 uur.

Fig. 5.2.8.h. SEM-opname van met Ce gestabiliseerd Zirconia, gemaakt van
een met aluminiumnitraat gestabiliseerde suspensie gemalen in
de attritor gedurende 16 uur en gesinterd in lucht bij 1600°C
gedurende 2 uur.

5.5. Mechanische eigenschappen

~:~:!" De sterkte en de elasticiteitsmodulus
In fig. 5.3.1 zijn voor de diverse materialen de karakteristieke sterkte en
de spreiding in de gemeten sterkte grafisch weergegeven. De Weibull curven
zijn opgenomen in appendix 2. In de fig~ur is te zien dat door toevoeging
van zirconia aan alumina de karakteristieke sterkte van de composieten
toeneemt van 450 tot 810 MPa. Toevoeging van alumina aan her zirconia, met
een karakteristieke sterkte van 390 MPa, levert eveneens composieten met
een verhoogde sterkte. Een uitzondering vormt her A/Z,30/70 composiet met
een karakteristieke sterkte van 420 NPa,

FiK. 5.2.8.g. SEM-opname van A/Z 10/90 composiet, gemaakt van een met
aluminiumnitraat gestabiliseerde suspensie gemalen in de
attritor gedurende 16 uur en gesinterd in lucht bij 1600°C
gedurende 2 uur.
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- 107 In tabel 5.3.1 zijn de berekende kritieke defectgrootten en de met de
lichtmicroscoop gedetecteerde fouten weergegeven. Vergelijken we deze data

86O

dan blijkt dat ook in deze materialen de grootte van de sterktebepalende
defecten een veelvoud te zijn van de gemeten foutgrootte. Blijkbaar hebben

760

we weer te maken met fouten met een smalle breedte, structuurdefecten.

660

De kleinste sterktebepalende defecten van de alumina matrix composieten
vertonen een opvallende gelijkenis met die van de "gefractioneerde" alumina
materialen gesinterd bij relatief hoge temperatuur. Laatstgenoemde materia-

56O

len vertoonden, net als deze composieten, onvolledige korrelgrenzen. De
T

karakteristieke sterkte van de alumina matrix composieten, gesinterd bij
relatief hoge temperatuur, wordt dus bepaald door de slechte hechting
tussen de korrels.

360
10O/O

i
I
80/20

I

I
60140
40/60
20/80
Samenstelling [%AI20~/%ZrO~]

0/10O

FiK. 5.3.1. De Weibull sterkte en de variatie in de sterkte voor de ver-

De zirconia matrix composieten vertonen een geheel ander mechanisch gedrag,
namelijk pseudo-plasticteit. In fig. 5.3.2, her kracht-weg diagram opgenomen tijdens beproeving, is te zien dat na enige elastische vervorming het
materiaal plastisch vervormt alvorens breuk optreedt.

schillende composieten.
8OO

Tabel ~.5.1. Defecten in de composieten.
600
Samenstelling

Berekende defectgrootte

Gemeten defectgrootte
Meetcurve

Dm
Al203/ZrO2 v/v

40O

kleiner dan:

Csln

Cmax

i00/ 0
90/ i0

40
45

130
60

10
io

80/ 20

40

90

i0

70/ 30

40

70

60/ 40

60

170

io
i0

50/ 50

60

225

40/ 60

i00

185

3o/ 70

290

400

20/ 80

260

385

io/ 90
o/loo

3oo
qoo

370
500

i00
125
200
i00

i00

50

2OO

0.00

0.05

O. 10

O. 15

0.20

0.25

0.30

Verplaatsing [ms]]

Fi~. 5.3.2. Het mechanische gedrag van een A/Z, 20/80 composiet.
Dit gedrag is kenmerkend voor stoffen met een martensitische overgang [2].
In deze materialen is lang voordat breuk is opgetreden her zirconia reeds
getransformeerd van tetragonaal naar monoklien. De aanwezige defecten,
subkritisch in een tetragonale omgeving, kunnen wel kritisch worden in een
monokliene omgeving met een reel lagere breuktaaiheid. De sterkte van deze
composieten, de transformatie vertaaide composieten, wordt dan bepaald door
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- 108 de breuktaaiheid van het getransformeerde zirconia. De berekende defectgrootte is hierdoor overschat. Her beheersen van de microstructuurontwikkeling in deze materialen wordt hierdoor van essentieel belang voor de

~:~,.2. De breuktaaiheid en de hardheid
In fig.

5.3.4

is de breuktaaiheid van de diverse composieten, bepaald met

de Chevron Notch methode, weergegeven. Duidelijk is dat door toevoeging van

fabricage van sterke en taaie composieten. De te behalen sterkte zal

zirconia de breuktaaiheid toeneemt van 4,5 tot 11,7 MPa~m. Dit is niet

beperkt blijven ten gevolge van de lage breu~taaiheid van de getransformeerde matrix.

geheel in overeenstemming met de verwachting dat door toevoeging van tZr02, ten gevolge van het transformatie mechanisme, de toename in breuktaaiheid evenredig zou zijn aan de zirconia belading. Toevoeging van

Her mechanisch gedrag van deze composieten is hiermee slechts oppervlakkig
geanalyseerd. Meer onderzoek naar het complexe gedrag van deze materialen
zal nodig zijn om de latente kwaliteit van deze materialea toepasbaar te
maken.

alumina aan de zirconia matrix heeft eveneens niet geleid tot de verwachte
vertaaiing ten gevolge van een verhoogde E-modulus.
Het laatste is het directe gevolg van her felt dat de E-modulus niet naar
verwachting is toegenomen. Microdefecten, verantwoordelijk voor een
verlaagde E-modulus werken in dit geval zowel sterkte- als breuktaaiheid-

De elasticiteitsmoduli van de alumina/zirconia composieten zijn weergegeven
in fig. 5.3.3. Met uitzondering van her A/Z, 40/60 composiet vertonen zij

verlagend, 0ptimalisatie van de fabricageprocedure (weinig reorganiserende
scherf en lage temperatuur sinteren) kan nog enige verbetering opleveren.

alle een E-modulus lager dan berekend met de mengregel. Algemeen wordt
aangenomen dat microdefecten elasticiteitsmodulusverlagend werken. Voor de
alumina matrix composieten wordt hiermee de hypothese van de onvolledige

13

korrelgrenzen als microdefecten ondersteund. In zirconia matrix composietn
zijn zulke defecten niet waargenomen, maar er is ook geen uitgebreide
microstructuur analyse uitgevoerd.
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Fig. 5.3-4. De breuktaaiheid, bepaald met de CVN-methode, als functie van
de samenstelling van de A/Z composieten.
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Fig. 5.3.3. De elasticiteitsmodulus als functie van de samenstelling van de

A/Z composiet.
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Fig. 5.3.6. De breuktaaiheid als funktie van de samenstelling van de A/Z

Fig. 5.3.5- De breuktaaiheid als funktie van de samenstelling van de A/Z

composieten, bepaald met de:

composieten, bepaald met de:
- CVN-methode
- DCM-methode, volgens Anstis en Lawn.

- CVN-methode
- DCM-methode, volgens Niihara,l en -,2.
16

Aangezien materiaalkarakterisering met de CVN-methode arbeidsintensief is,

14

is ook met deze materialen (R-curve gedrag) onderzoek gedaan naar de
toepasbaarheid van de eenvoudige DCM-methode. De resultaten hiervan zijn

12

weergegeven in de volgende figuren. In fig 5.3.5 zijn de breuktaaiheden,
berekend met de Anstis en Lawn vergelijkingen, tezamen met de resultaten
van de CVN-method9 weergegeven. In fig. 5.3.6 worden de resultaten van de
CVN-methode ve~geleken met de breuktaaiheden berekend met de Niihara,l en -

6

,2 vergelijkingen.

4

Beide figuren laten zien dat de absolute waarde van de breuktaaiheden
verkregen uit de DCM-methode ongeacht de gebruikte modellen afwi~ken van
die verkregen met de CVN-methode. De toename in breuktaaiheid wordt echter
in alle gevallen teruggevonden.
De indentatieparameter, a/c, blijkt echter een heel goede maat te zijn voo~
de gerealiseerde ve~taaiing.

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

a/c
Fig. 5.3-7. De indentatieparameter, a/c, als
bepaald met de CVN-methode.

functie van de breuktaaiheid

- 112 Uit fig. 5.3.7 blijkt een directe nagenoeg lineaire relatie te bestaan

5.4. Conclusies

tussen de breuktaaiheid bepaald met de CVN-methode en de indentatieparame- Door heterogene coagulatie in een attritor wordt een goede menging van

ter, c/a, namelijk:

alumina en zirconia poeder gerealiseerd.
- De textuur van de alumina matrix composieten wordt niet beXnvloed door de

K~ ~ 11,4 (a/c) + 2 .

aanwezigheid van zirconia poederdeeltjes.
Gelet op de vele pogingen die worden ondernomen om de scheurvorm te
achterhalen ter verificatie van de diverse empirische modellen, lijkt her
aanbevelingswaardig deze eenvoudige relatie te verifieren met data uit de
literatuuro Hiermee kan her gebruik van de eenvoudige DCM-beproevingsme-

- De textuur van de zirconia matrix composieten verschilt enigszins van die
van het zirconia compact.
- Van alle alumina/zirconia composieten wordt de beginfase van het sinteren
beheerst door het sintergedrag van de alumina fase.
- Ten gevolge van de fysische barriere in het twee-fase systeem neemt zowel

thode kostenbesparend werken in het materialenonderzoek.

reorganisatie als korrelgroei af.
De toepasbaarheid van deze techniek wordt beperkt door de detectiegrens van

- Toevoeging van zirconia aan een alumina matrix leidt tot een verhoging

her instrument waarmee de lengte van de scheur bepaald wordt. Zo vertonen

van de breuktaaiheid met een factor 3 en een verdubbeling van de karakte-

de zeer taaie materialen (ii MPa~m) een scheurlengte van slechts 10 wm en

ristieke sterkte met een factor 2.
- Her beste materiaal war betreft sterkte en breuktaaiheid is her 50/50

een indrukking ter grootte van 140 ~m.

composiet met een breuktaaiheid van 9.7 MPa~m en een karakteristieke
De hardheid van de composieten neemt, zoals verwacht, lineair af door
toevoeging van her minder harde zirconia (8 GPa) aan her harde alumina

sterkte van 810 MPa.
- Ten gevolge van her pseudo-elastische gedrag zijn transformatie vertaaide
materialen relatief zwak.

(18 GPa).

- Optimalisatie van suspensiebereiding en sinteren, zoals in hoofdstuk 4
besproken (fabricage van niet reorganiserende scherven en lage tempera20

tuur sinteren), kan leiden tot sterkere composieten.
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Aan dit onderzoek, uitgevoerd door de voormalige Service Unit Materialen,
hebben medewerkers uit verschillende Units binnen bet ECN een bijdrage
geleverd. Het is een bijna onmogelijke taak om hier een gedetailleerde
beschrijving te geven van her ontstane agglomeraat. Onder vermelding van
enkele karakteristieken van dit agglomeraat wil ik via de desbetreffende
personen allen danken voor hun geleverde biJdrage.
Binnen de Service Unit Materialen waren R.J.G. Beenen verantwoordelijk voor
de uitvoering van her fabricage-onderzoek, P.P.A.C. Pex en M. Jong voor her
mechanische onderzoek en R.G. Nyqvist voor de structurele karakterlsering.
Nabewerking van de gefabriceerde keramische materialen, zeer specifiek de
fabricage van een groot aantal buigstaafjes, gebeurde binnen de voormalige
Service Unit Engineering onder de verantwoordelijkheid van J.J, Saurwalt
door J.G, Schouten.
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hoofdzakelijk door W.J. Tams.

APPENDIX i. WEIBULL CURVEN VAN DE DIVERSE ALUMINA MATERIALEN
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APPENDIX 2. WEIBULL CURVEN VAN DE DIVERSE ALUMINA-ZIRCONIA COMPOSIET
MATERIALEN
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