
W prezentacji przedstawiono zastosowanie trój-
wymiarowej akwizycji dyfrakcji elektronów 
wstecznie rozproszonych 3D EBSD (Three-

Dimensional Electron Backscatter Diffraction) w ba-
daniach spiekanych tlenkowych przewodników jono-
wych na bazie dwutlenku cyrkonu ZrO2 stabilizowa-
nego trójtlenkiem itru y2O3. Technika ta polega na se-
kwencyjnym usuwaniu warstwy materiału wysokoener-
getyczną wiązką jonów galu z równoczesną akwizy-
cją map orientacji. Po złożeniu wszystkich zebranych 
map za pomocą specjalistycznego oprogramowania po-
wstaje trójwymiarowy obraz mikrostruktury badanego 
materiału, który pozwala na analizę rozmiarów krysta-
litów i rozkładu ich orientacji w przestrzeni trójwymia-
rowej, co nie było osiągalne przy standardowej, dwu-
wymiarowej analizie dyfrakcyjnej. Zastosowanie odpo-
wiedniego oprogramowania zarówno komercyjnego, 
tj. TSL OIM 5, Amira 5 Resolve RT, ogólnie dostępnego 
DREAM 3D, ParaView, a także opracowanego w IMIM 
PAN oprogramowania GBToolbox, umożliwiło zarówno 
opracowanie statystyczne liczby i objętości poszczegól-
nych krystalitów, sprecyzowanie liczb granic międzyziar-
nowych oraz rozdzielenie tych granic na granice nachy-
lone (tilt), skręcone (twist), symetryczne (symmetric) czy 
typu 180°C-tilt. 

Jedną z wielkości charakteryzujących warstwę przy-
powierzchniową materiałów, jest stan naprężeń wła-
snych skumulowanych w strukturze materiału i mogą-
cych korzystnie bądź niekorzystnie wpływać na oddzia-
ływanie ze środowiskiem. Klasyczną metodą stoso-
waną do pomiaru takich naprężeń jest technika dyfrak-
cji rentgenowskiej, która pozwala badać sprężyste od-
kształcenia próbek o budowie krystalicznej. Technika 
ta nie pozwala jednak analizować materiałów szklistych 
(amorficznych) oraz realizować pomiary w skali mikro-
metrycznej i różnicować naprężeń, np. na styku dwóch 

różnych faz lub ziaren materiału o odmiennym składzie chemicz-
nym. Mikrometryczna skala obserwacji jest domeną mikrosko-
pii elektronowej. Dzięki postępom w budowie aparatury pomiaro-
wej możliwa jest integracja skaningowego mikroskopu elektrono-
wego (SEM) oraz źródła emitującego skupioną wiązkę jonów np. 
galu (FIB), która w precyzyjny sposób preparuje powierzchnię ob-
serwowanej elektronami próbki. To połączenie urządzeń FIB SEM 
pozwala na nowy rodzaj pomiaru naprężeń w przypowierzchniowej 
warstwie materiałów. Za pomocą zogniskowanej wiązki jonów doko-
nuje się pierścieniowego nacięcia powierzchni badanej próbki, głę-
bokiego na kilka mikrometrów, pozostawiając nienaruszony walcowy 
rdzeń obserwowanego materiału. Rdzeń ten, odcięty od pozostałej 
powierzchni, uwalnia zgromadzone w nim naprężenia, które swo-
bodnie deformują jego kształt i kontury. Obserwacja zmiany kształtu 
obszaru materiału przed i po wykonaniu pierścieniowego nacięcia 
stanowi podstawę do oceny uwolnionych naprężeń, a więc do ob-
liczenia naprężeń własnych, jakie panują w dokładnie zdefiniowa-
nej objętości próbki. Celem odpowiedniej dokładności w śledzeniu 
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Rys. 1. Rekonstrukcja 3D EBSD sieci granic ziaren w próbkach y-cZrO2 
stabilizowanych y2O3 spiekanych odpowiednio w temperaturach: a) 1500°C, 
b) 1550°C, c) 1600°C i d) 1650°C; kolory wskazują na dezorientacje pomiędzy 
sąsiadującymi krystalitami zgodnie z załączoną legendą; zastosowano 
oprogramowanie DREAM 3D.

MikroskoPia dwuwiązkowa w badaniach 
właściwości Materiałów ceraMicznych 
od 3D EBSD do FIB-DIC
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zmian kształtu preparowanej jonami powierzchni materiału wykorzy-
stuje się zaawansowane algorytmy komputerowej obróbki obrazu,  
tj. algorytmy Digital Image Correlation (DIC).

Rys. 2. Mikrostruktura kompozytu y-TZP 30% obj. WC przed i po trawieniu jonowym.
Poniżej przedstawiono rozkład odkształceń w warstwie podpowierzchniowej kompozytu zgodnie 
z załączoną legendą. Wyliczone średnie naprężenie I rzędu: −200 MPa ±100 MPa.

PRof. dR hab. iNŻ. MaRek faRyNa  Specjalista w zakresie skaningowej mikroskopii 
elektronowej i technik pokrewnych, wieloletni pracownik Instytut Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, kierownik Pracowni Skaningowej Mikroskopii 
Elektronowej Zespołu Laboratoriów Badawczych IMIM PAN, autor dwóch monografii i licznych 
artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach z listy JCR, kierownik 7 projektów 
badawczych, wyróżniony nagrodą Polskiego Towarzystwa Ceramicznego za rozwój metodyki 
badawczej ceramiki za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej w 2009 r., odznaczony 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, współorganizator Letnich Szkół Mikroanalizy µSoFa, 
prezes Polskiego Oddziału EMAS (European Microbeam Analysis Society).

Artykuł został przedstawiony w formie prezentacji 10 stycznia 2020 r. w ramach Warszawskich 
Seminariów Polskiego Towarzystwa Ceramicznego na Wydziale Chemicznym Politechniki 
Warszawskiej. 

PLAN WARSZAWSKICH SEMINARIÓW POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA CERAMICZNEGO NA WYDZIALE CHEMICZNYM 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SEMESTRZE LETNIM 2019/20
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(Instytut Ceramiki i Materiałów 
Budowlanych – Sieć Łukasiewicza)

Co nowego w Oddziale Ceramiki 
i Betonów – ICIMB
oraz Badania parametrów fizycznych zawiesin 
ceramicznych do druku cyfrowego.

dr hab. inż. Łukasz Zych
(Wydział Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki, AGH)

Przezroczyste materiały ceramiczne.

Dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. uczelni 
(Wydział Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki, AGH) 

Szkliwa ceramiczne – dlaczego 
to jest takie trudne?

Dr inż. Katarzyna Berent 
(Akademickie Centrum Materiałów 
i Nanotechnologii, AGH)

Zastosowanie tomografii elektronowej 
FIB/SEM do analizy mikrostruktury 
ogniw paliwowych typu SOFC.

W związku z ogłoszonym zagrożeniem 
epidemiologicznym, terminy seminariów będą 
publikowane na bieżąco profilu facebookowym 
Szkła i Ceramiki:
www.facebook.com/szkloiceramika

Seminaria odbywają się w Gmachu 
Technologii Chemicznej Wydziału 
Chemicznego Politechniki Warszawskiej
UL. koSzykoWa 75 
aUd. Średnie, ii  piętro
godz. 13:15

Polskie Towarzystwo 
Ceramiczne (PTCer)
założone zostało w 1984 r. na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Za główne cele statutowe 
przyjęto: rozwijanie działalności naukowej, 
dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie 
ceramiki użytkowej, artystycznej, budowlanej, 
technicznej i ogniotrwałej, elektrotechnicznej, 
materiałów ściernych, szkła i emalii, 
materiałów wiążących, materiałów dla 
ochrony środowiska i konserwacji zabytków 
oraz innych dziedzin nauk ceramicznych.

PTCer jest organizatorem konferencji 
i seminariów naukowych, prowadzi także 
działalność wydawniczą. Ponadto jest 
polskim przedstawicielem w organizacjach 
międzynarodowych: Europejskim Towarzystwie 
Ceramicznym (European Ceramic Society) 
oraz Międzynarodowej Federacji Ceramicznej 
(International Ceramic Federation).

W obrębie PTCer działa siedem Sekcji: 
Sekcja Szkła, Sekcja Ceramiki Szlachetnej 
i Techniczej, Sekcja Budowlanych Materiałów 
Wiążących, Sekcja Materiałów Ogniotrwałych, 
Sekcja Historii Ceramiki, Sekcja Surowców 
Mineralnych i Sekcja Kształcenia i Badań.

Aktualnie funkcję Prezesa stowarzyszenia 
piastuje dr hab. inż. Zbigniew 
Pędzich, prof. nadzw. AGH.
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