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Streszczenie
Tlenek ceru CeO2 jest znany głównie jako składnik materiałów polerskich oraz jako katalizator procesów chemicznych ze względu na
silne właściwości utleniające jonów Ce4+. Nieliczne informacje literaturowe wskazują na możliwość zastosowania dwutlenku ceru także
do modyfikacji właściwości tworzyw glinowych. W celu weryfikacji tych doniesień wykonano badania spiekalności kaolinu i tlenku glinu
z dodatkiem różnych ilości dwutlenku ceru oraz określono właściwości fizyczno-mechaniczne otrzymanych tworzyw. Uzyskano znaczące
obniżenie temperatury spiekania tych surowców przy niezmienionych wartościach parametrów użytkowych otrzymanych tworzyw. W artykule przedstawiono wyniki dotyczące zagęszczenia, porowatości i wytrzymałości mechanicznej tworzyw zinterpretowane w zależności
od jakości składu fazowego i mikrostruktury jako konsekwencji ilościowego udziału CeO2 i temperatury spiekania. Wykazano zależność
właściwości tworzywa od rodzaju zastosowanych prekursorów dwutlenku ceru. Podjęto próby wyjaśnienia mechanizmu oddziaływania
dwutlenku ceru z tworzywem glinowym.
Słowa kluczowe: dwutlenek ceru, modyfikator struktury, spiekalność, kaolin, tlenek glinu.

HIGH ALUMINA MATERIAL WITH REDUCED SINTERING TEMPERATURE,
MODIFIED WITH CERIUM DIOXIDE
Cerium dioxide is mostly known as a polishing material and as a catalyst of chemical processes because of strong oxidizing properties
of Ce4+ ions. A few papers describe possibilities of using cerium dioxide to modify alumina containing materials. In order to verify currently
available information, research was done on sinterability of kaolin and aluminium oxide with an addition of various amounts of cerium dioxide. The physical-mechanical properties of the resultant materials were determined. The sintering temperature of the obtained products
was lower than in case of the unmodified materials while maintaining application parameters. This paper presents the results concerning
density, porosity, and flexural strength, which were interpreted according to the phase composition and microstructure quality, being a consequence of CeO2 content and sintering temperature. The dependence of final properties of the studied materials on the cerium dioxide
precursor was shown. An attempt was undertaken to explain an impact of ceria on alumina material.
Keywords: Cerium dioxide, Modifier, Sinterability, Kaolin, Alumina

1. Wprowadzenie
Tworzywo korundowe od ponad pół wieku stanowi
przedmiot zainteresowań technologicznych i badawczych,
co wynika z jego dobrych właściwości dielektrycznych, mechanicznych i odporności chemicznej. Wysoka twardość
i ogniotrwałość sprawia, że tworzywo z Al2O3 jest powszechnie stosowane do produkcji wyrobów ceramiki specjalnej
i technicznej.
W zależności od zawartości Al2O3 w surowcu, wytwarzanie tych wyrobów wymaga stosowania wysokiej temperatury
(1550-1700 °C) i długiego niekiedy czasu spiekania. Jest
to najbardziej energochłonna operacja generująca koszty,
a w związku z wykorzystywaniem pieców gazowych do
wypalania jest związana z emisją gazów spalinowych do
atmosfery.
Celem obniżenia temperatury spiekania i oszczędności energetycznych oraz modyfikacji niektórych właściwo-

ści tworzywa glinowego, w technologii jego wytwarzania
stosuje się dodatki różnych nieorganicznych domieszek.
Oprócz dodatków mających wpływ na właściwości mikrostruktury (TiO2, MnO, CuO), zwiększających odporność
na szok cieplny (Fe2O3, ZrO2), związki ceru pojawiają się
coraz częściej jako modyfikatory właściwości tworzyw
glinowych i glinowo-krzemianowych. Powodują modyfikację mikrostruktury i niektórych właściwości fizycznomechanicznych takich jak skurczliwość, porowatość, wytrzymałość mechaniczna lub współczynnik rozszerzalności
termicznej [1, 2].
Związki ceru w ilości już od około 3% mas. w przeliczeniu
na Ce mają widoczny wpływ na jakość składu fazowego
i w konsekwencji na właściwości tworzywa kordierytowego takie jak obniżenie porowatości (o kilkanaście procent)
i zwiększenie wytrzymałości mechanicznej (około 30 MPa).
W mikrostrukturze tworzywa modyfikator jest identyfikowany
jako CeO2 [2].
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Dodatek CeO2 powoduje tworzenie α-kordierytu, podczas gdy w tworzywie bez dodatków występuje µ-kordieryt.
W przypadku tworzywa kordierytowego widoczne zmiany
właściwości mechanicznych – wzrost skurczliwości o około
9%, związane z tym zmniejszenie porowatości z 18% do
4,5% oraz zwiększenie wytrzymałości mechanicznej – występują przy zawartości 3,2% mas. Ce4+ [2].
Dodatek dwutlenku ceru do tworzywa Al2O3 oddziałuje już
w zakresie 1100-1200 °C i ma pozytywny wpływ na efektywność przemian fazowych (η-Al2O3→θ-Al2O3→α-Al2O3) oraz,
poprzez hamowanie rozrostu ziaren, modyfikuje mikrostrukturę tego tworzywa [3].
Do zestawu surowcowego modyfikator cerowy wprowadzany jest zwykle w postaci rozpuszczalnych soli

(Ce(NO3)3·6H2O, CeCl3·7H2O) z wykorzystaniem metod
chemicznych (współstrącanie) [2-4], lub CeO2 w postaci
proszku o uziarnieniu nanometrycznym [5]. Niezależnie od
formy chemicznej dodatku, w wypalonym tworzywie występuje CeO2 w postaci różnej wielkości skupisk zdyspergowanych w strukturze [3].
Celem pracy było zbadanie wpływu dodatków związków
cerowych na parametry spiekania kaolinu i tlenku glinu oraz
właściwości otrzymanych tworzyw glinowych. W trakcie badań wytwarzano w różnych temperaturach spieki i badano
je w zakresie właściwości fizykochemicznych (skład chemiczny, gęstość, porowatość otwarta), mikrostruktury oraz
właściwości mechanicznych (wytrzymałość na trójpunktowe
zginanie).

Tabela 1. Deklarowane przez producenta właściwości tlenku glinu i kaolinu.
Table 1. Alumina and kaolin characteristics declared by producers.
Surowiec, symbol

Tlenek glinu Ex33

Kaolin KOM

Producent

AJKA

Surmin-Kaolin

Skład chemiczny [%]
Al2O3 min.
SiO2
Na2O, CaO
MgO
Fe2O3
strata prażenia

99,5
˂0,05
˂0,32
˂0,025
-

34,5
51,5
0,09
0,12
0,13
11,9

Skład fazowy [%]
kaolinit
illit
kwarc
natryt
anataz

-

74,04
10,85
12,09
1,48
0,61

Udział fazy α-Al2O3 [%]

88,0

-

Uziarnienie, d50, [µm]

1,1-1,6*

3,81

*– po zmieleniu w młynie wibracyjnym na mokro

a)

b)

Rys. 1. Obrazy SEM odmian dwutlenku ceru zastosowanych do badań pokazujące różnice morfologiczne: a) tlenek ceru Hefa, b) tlenek
ceru Rhodia.
Fig. 1. SEM images of cerium dioxide powders used in the research, showing morphological differences: a) cerium dioxide Hefa, b) cerium
dioxide Rhodia.
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Tabela 2. Właściwości tworzyw na bazie kaolinu KOM z dodatkiem dwutlenku ceru otrzymanych w temperaturach wypalania z zakresu
1280-1320 °C.
Table 2. Characteristics of materials based on kaolin KOM with cerium dioxide addition fired at temperatures from the range 1280-1320 °C.

Właściwość

Nasiąkliwość,
W [%]

Porowatość
otwarta πa [%]

Gęstość pozorna ρ
[g·cm-3]

Wytrzymałość na
zginanie σ [MPa]

Temp.
spiekania
[°C]

Rodzaj i ilość dodatków [% mas.]
Bez
dodatków
0

Tlenek ceru Rhodia
5

10

Tlenek ceru Hefa
15

5

10

15

1280

11,54

3,5

0,3

0,1

3,3

0,5

0,1

1300

11,94

2,5

0,2

0,2

2,0

0,3

0,3

1320

10,20

1,5

0,2

0,4

1,5

0,2

0,9

1280

23,78

8,4

0,7

0,4

8,0

1,4

0,5

1300

24,30

6,2

0,6

0,5

5,2

0,8

0,6

1320

21,44

3,8

0,5

1,0

3,7

0,5

2,4

1280

2,070

2,418

2,647

2,821

2,440

2,741

2,803

1300

2,038

2,460

2,656

2,831

2,501

2,748

2,847

1320

2,112

2,506

2,577

2,719

2,535

2,730

2,763

1280

43 ± 8

62 ± 10

74 ± 9

84 ± 12

69 ± 6

93 ± 13

94 ± 17

1300

46 ± 8

72 ± 8

89 ± 7

106 ± 24

79 ± 8

107 ± 14

120 ± 11

1320

43 ± 5

71 ± 15

72 ± 9

89 ± 11

89 ± 8

96 ± 17

111 ± 20

Rys. 2. Wykres zależności porowatości i wytrzymałości mechanicznej tworzywa otrzymanego ze spiekania kaolinu KOM w zależności
od udziału masowego CeO2.
Fig. 2. Porosity and mechanical strength dependence on CeO2 concentration for materials received from kaolin KOM during sintering

2. Materiały, wykonanie i metody badawcze
Do badań wytypowano jako surowce bazowe tlenek glinu
(Ex33) o uziarnieniu mikrometrycznym i kaolin KOM (Tabela 1), a jako dodatki modyfikujące dwutlenek ceru CeO2
(odmiany Rhodia, Hefa) (Rys. 1) oraz uwodniony azotan
ceru(III).
Zestawy surowcowe na bazie Al2O3 lub kaolinu z udziałem związków ceru w ilości 5% (i 10%, 15% w przypadku
kaolinu) w przeliczeniu na Ce4+ sporządzono metodą ceramiczną. Zestawy mieszano w młynkach w alkoholu etylowym z dodatkiem środków poślizgowych, po czym po wysuszeniu granulowano ręcznie przez sito o wymiarze oczka
wynoszącym 1 mm. W prasie hydraulicznej przy ciśnieniu
60 MPa formowano próbki do badań w postaci belek o wymiarach 8 mm × 8 mm × 80 mm, które następnie wypalano
w laboratoryjnym piecu w temperaturze wybranej z zakresu
1550-1620 °C (tworzywa korundowe) i 1280-1320 °C (tworzywa kaolinowe).
Do badania właściwości fizyczno-mechanicznych (gęstość pozorna, nasiąkliwość, porowatość otwarta i wytrzymałość na zginanie) otrzymanych tworzyw w zależności

od temperatury wypalania wykorzystano znormalizowane
metody zgodne z PN-EN 623-2 i PN-EN 843-1. Wyniki
przedstawiono tabelarycznie i graficznie, a interpretację
przeprowadzono przez porównywanie wybranych właściwości fizyczno-mechanicznych tworzyw podstawowych
z modyfikowanymi.
Analizę ilościową i jakościową składu fazowego wykonywano metodą dyfrakcji promieni X (CuKα) za pomocą
dyfraktometru rentgenowskiego D8 Discover. Dyfraktogramy tworzyw były rejestrowane w zakresie kątowym 2Θ
2-100°, z krokiem 0,02°, stosując czas zliczeń wynoszący
1,25 s/krok. Otrzymane wyniki analizowano przez porównanie z dostępnymi bazami danych.
Badania mikroskopowe wykonane zostały za pomocą
mikroskopu elektronowego (Nova NanoSEM 200). Obrazowanie mikrostruktury na przełamie, po napyleniu próbek
warstwą złota (25 nm), wykonano w warunkach wysokiej
próżni przy użyciu detektora ETD i TLD.

3. Omówienie wyników
3.1. Tworzywa na bazie kaolinu KOM
Wyniki badania spiekalności i właściwości spiekalności
kaolinu KOM w zakresie 1280-1320 °C i właściwości spieków przedstawiono w Tabeli 2.
Kaolin KOM ze względu na dużą zawartość wolnego
kwarcu spieka się trudno; dla spieków z zakresu temperatur
wypalania 1280-1320 °C nasiąkliwość wynosi około 11%,
a porowatość – 24%. Znaczące zmniejszenie porowatości
(do 3,8%) dla temperatury 1320 °C następuje przy dodatku
już 5% CeO2, niezależnie od odmiany surowca. Wraz ze
wzrostem zawartości CeO2 w zestawie surowcowym (10%,
15%) następuje wzrost spiekalności tworzywa, co potwierdzają niskie, mniejsze od jedności wartości nasiąkliwości
i porowatości. Zwracają uwagę wysokie wartości wytrzymałości mechanicznej tworzywa. Około 2,5-krotny wzrost
wytrzymałości jest obserwowany w przypadku spieków
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o zawartości (10-15)% CeO2, wypalonych w temperaturze
1300 °C (Rys. 2).
Takie dobre właściwości mechaniczne tworzywa interpretuje się obecnością zwiększonych, w stosunku do kaolinu
niemodyfikowanego, ilości mullitu wtórnego, identyfikowanego za pomocą badań mikroskopowych i rentgenowskich
(Rys. 3 i 4).
Mała porowatość i duża wytrzymałość mechaniczna materiałów glinowo-cerowych stwarza możliwość wykorzystania tworzywa do zastosowań konstrukcyjnych.

Modyfikacja tworzywa korundowego związkami ceru
w ilości 5% CeO2 ma widoczny wpływ na warunki jego spiekania oraz właściwości otrzymanego spieku. Niezależnie od
formy chemicznej modyfikatora (azotan, tlenek ceru) w spieku, obok korundu identyfikowana jest faza CeO2 oraz glinian
ceru (CeAl11O28) (Rys. 5).

Z analizy fazowej wynika, że niezależnie od rodzaju dodatku modyfikatora wprowadzonego do zestawu surowcowego ilości tych faz wynoszą (4,4-4,5)% w przypadku CeO2
oraz (2,8-3,4)% w przypadku CeAl11O28.
Natomiast forma chemiczna dodatku modyfikatora
w związku z wykorzystaniem metody ceramicznej do przygotowania zestawu surowcowego ma wpływ na stopień
jego homogeniczności w strukturze. Na Rys. 6a widoczne
jest równomierne rozproszenie CeO2 wprowadzonego za
pomocą rozpuszczalnego w wodzie azotanu ceru oraz wyraźne skupiska związków ceru przy dodatku modyfikatora
tlenkowego (Rys. 6b). W konsekwencji występuje różnica
w jakości kompozytowego tworzywa spiekanego w tych samych warunkach z dodatkiem różnych odmian związków
ceru (Tabela 3).
Niezależnie od formy chemicznej, dodatek modyfikatora
w ilości 5% powoduje spieczenie tworzywa w temperaturze o 50 °C niższej niż w przypadku korundu bez dodatku modyfikatora. Dla interpretacji obniżenia temperatury

a)

b)

3.2. Modyfikowane tworzywa na bazie Al2O3

Rys. 3. Obraz SEM kaolinu KOM spiekanego w temperaturze 1320 °C: a) bez dodatków, b) z dodatkiem 10% CeO2.
Fig. 3. SEM images of kaolin KOM sintered at 1320 °C: a) with no additives, b) with 10% CeO2 addition.

Rys. 4. Dyfraktogram spieku otrzymanego w temperaturze 1320 °C
z kaolinu KOM z dodatkiem 10% CeO2.
Fig. 4. X-ray diffraction pattern of sintered material obtained from
kaolin KOM with 10% CeO2 addition at 1320 °C.
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Rys. 5. Dyfraktogram spieku otrzymanego w temperaturze 1550 °C
z mieszaniny tlenku glinu i azotanu ceru.
Fig. 5. X-ray diffraction pattern of sintered material obtained from
alumina and cerium nitrate mixture at 1550 °C.
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a)

b)

Rys. 6. Obraz SEM rozmieszczenia ceru w mikrostrukturze tworzywa korundowego w zależności od użytego prekursora: a) Ce(NO3)3,
b) CeO2 Rhodia.
Fig. 6. SEM images showing distribution of cerium compounds in microstructure of corundum materials depending on precursor used:
a) Ce(NO3)3, b) CeO2 Rhodia.
Tabela 3. Właściwości modyfikowanego tworzywa korundowego z dodatkiem 5% CeO2 wypalanego w temperaturze 1550 °C w zależności
od postaci chemicznej modyfikatora cerowego.
Table 3. Properties of corundum materials modified 5% CeO2 and fired at 1550 °C, depending on chemical form of cerium modifier.
Rodzaj modyfikatora

Gęstość pozorna ρ
[g·cm-1]

Porowatość otwarta
[%]

Wytrzymałość
mechaniczna σ [MPa]

Al2O3/0

-

3,791

0,08

271 ± 28

Al2O3/CeO2/R

CeO2 (Rodia)

3,899

0,03

275 ± 16

Rodzaj tworzywa

Al2O3/CeO2/H

CeO2 (Hefa)

3,896

0,07

243 ± 19

Al2O3/CeO2/A

Ce(NO3)3·6H2O

3,917

0,00

283 ± 36

Tabela 4. Wytrzymałość mechaniczna tworzyw modyfikowanych związkami ceru w zależności od temperatury wypalania.
Table 4. Mechanical strength of materials modified with cerium compounds as a function of temperature.
Temperatura spiekania [°C]

Wytrzymałość mechaniczna σ [MPa]
Al2O3/0

Al2O3/CeO2/H

Al2O3/CeO2/R

Al2O3/CeO2/A

1550

271 ± 28

243 ± 19

275 ± 16

283 ± 36

1580

285 ± 33

248 ± 25

266 ± 26

243 ± 16

1600

317 ± 25

198 ± 25

283 ± 21

236 ± 32

spiekania tworzywa korundowego przyjęto mineralizacyjne właściwości związków ceru (niezależnie od ich postaci
chemicznej).
Potwierdzeniem są właściwości spieków otrzymane
w temperaturze 1550 °C: wysoka gęstość, bardzo niska –
do zerowej – porowatość otwarta i dobra wytrzymałość mechaniczna (Tabela 3).
W przypadku tworzyw modyfikowanych temperatura
1550 °C jest najwyższą możliwą do zastosowania. Wzrost
temperatury powoduje zwiększenie wytrzymałości mechanicznej korundu, ale ma negatywny wpływ na tworzywo modyfikowane (Tabela 4).

4. Podsumowanie
Związki ceru dodawane w ilości kilku procent do zestawów surowcowych korundowych i krzemianowych powodują
obniżenie temperatury spiekania. Otrzymane spieki mają
podobne lub lepsze właściwości użytkowe (porowatość, wytrzymałość mechaniczna) niż tworzywa niemodyfikowane.
Metoda ceramiczna wykorzystana do wprowadzenia
składników modyfikujących do zestawu surowcowego zapewnia równomierne ich rozprowadzenie pod warunkiem
zastosowania rozpuszczalnej formy prekursora cerowego.
Wstępne badania nad wykorzystaniem związków ceru
do modyfikacji właściwości tworzyw glinokrzemianowych
wydają się być dobrym kierunkiem i możliwa jest aplikacja
wyników w praktyce.
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