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Streszczenie
Surowce cyrkonowe są często wykorzystywane jako zmętniacz szkliw. Dodatkowo obecność tlenku i/lub krzemianu cyrkonu w szkliwach poprawia ich właściwości mechaniczne i odporność chemiczną. W pracy przedstawiono wpływ dodatku tlenku cyrkonu na właściwości powierzchniowe szkliw przeznaczonych na wyroby porcelanowe. Zbadano dwanaście szkliw o stałym stosunku SiO2/Al2O3 i Na2O/K2O
oraz zmiennym stosunku CaO/MgO. Do szkliw został dodany tlenek cyrkonu w ilościach: 1,5%, 3% i 6% wag. Zostały także przebadane
szkliwa bez dodatku tlenku cyrkonu, jako punkt odniesienia. Zmierzono takie parametry powierzchniowe jak białość w układzie CIELab
i chropowatość. Ponadto wykonano badania odporności korozyjnej badanych szkliw. Wynikiem badań są interesujące zależności pomiędzy ilością dodanego tlenku cyrkonu a parametrami powierzchni.
Słowa kluczowe: szkliwo, tlenek cyrkonu, białość, chropowatość, powierzchnia

THE EFFECT OF ZIRCONIUM OXIDE ON THE SURFACE PARAMETERS OF PORCELAIN GLAZES
Zirconium raw materials are commonly used as a glaze opacifer. Moreover, the presence of zirconium oxide and/or zirconium silicate in
the composition of a glaze improves its mechanical and chemical properties. In this paper the influence of addition of zirconium oxide on
surface parameters of porcelain glazes is presented. Twelve glazes with a constant molar ratio of SiO2/Al2O3 and Na2O/K2O and a variable
molar ratio of CaO/MgO were examined. Zirconium oxide was added in three different amounts 1.5 wt.%, 3 wt.% and 6 wt.%. to the glazes.
Glazes without additions of zirconium oxide were also prepared as a reference sample. Whiteness in the CIELab system and roughness
were measured on surfaces of the glazes. Furthermore the chemical durability tests were performed. Interesting dependences between
the amount of zirconium oxide and surface parameters were obtained as a results.
Keywords: Glaze, Zirconium oxide, Whiteness, Roughness, Surface

1. Wstęp
Szkliwa ceramiczne to cienkie powłoki, które nakładane
są na czerep ceramiczny w celu poprawienia jego właściwości użytkowych, jednocześnie nadając gotowemu wyrobowi
walory dekoracyjne [1]. Z punktu widzenia odbiorcy i przyszłego użytkownika gotowego wyrobu, walory estetyczne
i dekoracyjne są najważniejsze i łatwe do ocenienia bez
użycia specjalistycznego sprzętu. Szczególnie zwracana
jest uwaga na kolor oraz stan powierzchni, głównie jej chropowatość.
Chropowatość, czyli inaczej szorstkość powierzchni, definiuje stan warstwy wierzchniej materiału. Chropowatość jest
opisywana przez normę PN-87/M-04251 s2], w której podane są liczbowe sposoby opisu chropowatości powierzchni.
W Polsce do tego celu najczęściej jest używany parametr
Ra – średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości. Wg normy PN-EN ISO 4287 parametr Ra określony jest
jako średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości rzędnych Z(x) wewnątrz odcinka elementarnego i opisywany jest
poniższym wyrażeniem:
(1)
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gdzie: l – długość odcinka elementarnego, Z – wysokość
elementów profilu.
Rys. 1 przedstawia graficzną interpretację parametru
Ra, gdzie linia m jest linią średnią zaobserwowanego profilu w granicach odcinka pomiarowego. Linia m dzieli profil
chropowatości w taki sposób, aby suma kwadratów odchyleń punktów zarysu chropowatości miała wartość jak najmniejszą. Parametry szorstkości, jak i obraz powierzchni
szkliw ceramicznych, można w stosunkowo prosty sposób
zmierzyć przy użyciu mikroskopii konfokalnej [3].
Obecnie ciągle dąży się do poprawy jakości szkliw głównie
poprzez wprowadzanie do składu różnorodnych dodatków.
Białość szkliw poprawia się, wykorzystując obecność faz krystalicznych, które posiadają współczynnik załamania światła różniący się od współczynnika fazy szklistej w szkliwie.
Obecność faz krystalicznych zapewniają kryształy wprowadzane z surowcami, nierozpuszczające się w powstającej
glinokrzemianowej fazie ciekłej lub inicjujące krystalizację faz
podczas obróbki termicznej [4]. Do powszechnie używanych
zmętniaczy, nierozpuszczających się w fazie ciekłej, należą krzemian cyrkonu, tlenek cynku, tlenek cyny czy tlenek
cyrkonu.
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Prowadzone liczne badania na temat związków cyrkonu i ich zachowania się w szkliwach, skupiają się głównie
na krystalizacji krzemianu cyrkonu i doborze warunków
przeprowadzenia obróbki wysokotemperaturowej w taki
sposób, aby otrzymać jak największą ilość tego związku [57]. Z punktu widzenia technologii jest to bardzo ważne, ze
względu na wysoką cenę surowców cyrkonowych, natomiast
dobór odpowiedniego składu szkliwa i parametrów jego wypału ograniczy ich zużycie przy jednoczesnym uzyskaniu
wymaganych parametrów powierzchniowych.
Analiza prac dotyczących badań nad zachowaniem się
związków cyrkonu w szkliwach pokazuje także rozważania
na temat wpływu tego tlenku na właściwości mechaniczne
czy też odporność chemiczną szkliw. Niewiele jest jednak
danych na temat wpływu tlenku cyrkonu na parametry powierzchni szkliwa takie jak białość czy chropowatość.
Szkliwa ceramiczne są nakładane na czerep ceramiczny z powodu swojej dobrej odporności chemicznej
w środowiskach wodnych. Utworzona w wyniku wypalania
cienka warstwa szkliwa izoluje pory obecne w czerepie
oraz obniża chropowatość powierzchni. Literatura rozpatruje odporność chemiczną szkliw, skupiając się głównie
na oddziaływaniu czynników korodujących z fazą szklistą.
Ze względu na obecność w szkliwach faz krystalicznych
sumaryczna odporność chemiczna takiego układu nie jest
wypadkową odporności chemicznej fazy szklistej i faz
krystalicznych. Dlatego coraz częściej badania dotyczące
odporności korozyjnej szkliw biorą pod uwagę oddziaływania czynników korodujących z fazą krystaliczną oraz
wpływem tych oddziaływań na odporność korozyjną fazy
szklistej [8, 9].
Celem tej pracy jest określenie wpływu tlenku cyrkonu,
wprowadzanego do składu surowych szkliw ceramicznych
na wyroby porcelanowe, na parametry powierzchniowe.
Przygotowano 12 szkliw o stałym stosunku molowym SiO2/
Al2O3 i Na2O/K2O oraz zmiennym stosunku molowym CaO/
MgO. Aby ocenić wpływ tlenku cyrkonu na parametry powierzchniowe szkliw, tlenek ten został dodany w trzech
ilościach: 1,5% wag., 3% wag. i 6% wag. W celach porównawczych przygotowano także szkliwa bez tlenku cyrkonu.
Wpływ tlenku cyrkonu na parametry powierzchniowe został
określony na podstawie wyników badań białości i chropowatości powierzchni. Dokonano także oceny wpływu korozji
chemicznej na stan powierzchni szkliw.

2. Metodyka badań
W pracy zastosowano surowe szkliwa wypalane w temperaturze 1230 °C. Analizowane szkliwa zawierają się w wieloskładnikowym układzie SiO2-Al2O3-K2O-Na2O-MgO-CaO-ZrO2 ze zmiennym stosunkiem CaO/MgO.
Szkliwa zostały przygotowane, z wykorzystaniem następujących surowców: mączka kwarcowa MK40 (SKSM Sobótka), kaolin KOC(Surmin Kaolin), skaleń potasowy K-600
(Sibelco), skaleń sodowy Na-600 (Sibelco), talk A10H (Luzenac), wollastonit (Ottavi) i tlenek cyrkonu (Sigma-Aldrich).
Szkliwa zostały zmielone na mokro w młynku planetarnym,
a następnie nałożone na krążki odlane z masy porcelanowej.
Pozostałą część szkliwa wysuszono, a następnie wypalono
w tyglach porcelanowych. Zarówno poszkliwione pastylki,

Rys. 1. Wysokość elementów profilu chropowatości [2].
Fig. 1. The height of a roughness profile [2].

jak i szkliwo w tyglach porcelanowych wypalono w elektrycznym piecu laboratoryjnym. Cały cykl wypalania trwał 14 godzin z godzinnym czasem przetrzymania w maksymalnej
temperaturze.
Szkliwo wypalone w tyglach zostało rozdrobnione do
wielkości ziaren poniżej 0,063 mm. Powstały proszek został
użyty do zbadania składu chemicznego (XRF) oraz składu
fazowego (XRD). Skład chemiczny badanych szkliw został
oznaczony metodą fluorescencji rentgenowskiej rozproszenia fali (WDXRF) przy pomocy urządzenia WDXRF AxiosmAX
firmy PANanalytical. Natomiast skład fazowy uzyskano za
pomocą dyfrakcji rentgenowskiej przy użyciu analizatora
dyfrakcji rentgenowskiej X’Pert Pro X-ray firmy PANalytical.
Pomiary zostały przeprowadzone w zakresie kątów 10-90°
(2θ) z szybkością pomiaru 0,05° 2θ/2s.
Wypalone szkliwo na krążkach z masy porcelanowej
E-130 posłużyło do zbadania jego białości, szorstkości
powierzchni i odporności korozyjnej. Białość powierzchni
została wyznaczona przy użyciu spektrofotometru Konica
Minolta CM700d, podając wartości współrzędnych L* a* b*
w systemie CIELab. Przeprowadzono także obserwację powierzchni i zmierzono jej szorstkość przy zastosowaniu mikroskopu konfokalnego Olympus Lext OLS4000. Dla każdej
próbki została wyznaczona średnie arytmetyczne odchylenie
profilu chropowatości (Ra) na podstawie 48 pomiarów liniowych wykonanych dla każdej próbki. Powierzchnię szkliwa
poddano także działaniu dwóch czynników korodujących:
kwasu solnego i zasady sodowej w roztworach o stężeniu
20% wag. Następnie ponownie wykonano obserwacje pod
mikroskopem konfokalnym oraz zmierzono chropowatość
powierzchni po korozji chemicznej.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Analiza chemiczna badanych szkliw po
wypaleniu
Stosunki udziałów molowych dla poszczególnych tlenków
przedstawiono w Tabeli 1. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że udało się otrzymać szkliwa o założonych
składach. Dla łatwiejszej analizy szkliw można wyróżnić ich
trzy typy: szkliwa wapniowe (CaO/MgO = 15,11), szkliwa
wapniowo-magnezowe (CaO/MgO = 0,78) i szkliwa magnezowe (CaO/MgO = 0,08). Zawartość tlenku cyrkonu pomiędzy
poszczególnymi typami szkliw jest na podobnym poziomie,
a różnica między nimi nie przekracza 0,4% wag.
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3.2. Analiza fazowa szkliw po wypaleniu
Wszystkie otrzymane szkliwa charakteryzowały się wysokim udziałem fazy amorficznej, co widać na diagramach
fazowych prezentowanych na Rys. 1-3. Najwięcej faz krystalicznych udało się uzyskać w szkliwach magnezowych
– jon magnezowy sprzyja krystalizacji krzemianu cyrkonu
[10]. W tej grupie fazy krystaliczne występują przy każdej
zawartości tlenku cyrkonu (Tabela 2). W pozostałych przypadkach fazy krystaliczne pojawiają się tylko dla najwyższej
zawartości tlenku cyrkonu (6% wag.).

3.3. Badane parametry powierzchni
Tlenek cyrkonu wprowadzony do szkliwa poprawia jego
jasność L (Tabela 3). Odstępstwem od tej tendencji jest
szkliwo magnezowe z dodatkiem 1,5% wag. ZrO2, w którym stwierdzono obecność kryształów tetragonalnego tlenku
cyrkonu. Odmiana ta może pogarszać białość szkliw [11].
Największy wzrost jasności zaobserwowano dla najwyższego dodatku (6% wag.) ZrO2 w przypadku wszystkich badanych szkliw. Zauważalna jest też proporcjonalna zależność

– wzrost zawartości tlenku cyrkonu powoduje wzrost jasności. Natomiast najwyższą białość, biorąc pod uwagę współczynniki a i b, uzyskano w przypadku szkliw wapniowych
(stosunek udziałów molowych CaO/MgO = 15) szczególnie
dla najwyższego dodatku ZrO2.
Dla 4 szkliw udało się uzyskać wartość jasności L > 90.
Jest to charakterystyczne dla szkliw mąconych przy zastosowaniu cyrkonu (jako tlenku lub krzemianu) [12, 13].
Parametry a* i b* mają niskie wartości, co wskazuje na
dążenie do achromatyczności. Cztery szkliwa posiadają parametr b* większy od 10, czyli przesunięcie w stronę ciepłej
barwy żółtej, co jest widoczne dla nieuzbrojonego oka.
Korozja chemiczna powierzchni szkliw wapniowych, wywołana zastosowaniem 20-procentowego roztworu kwasu solnego, zwiększa ich szorstkość. Dla bazowego szkliwa wapniowego (bez dodatku tlenku cyrkonu) obserwuje się niewielkie
zagłębienia (Rys. 5), które są efektem oddziaływania kwasu
solnego z powierzchnią szkliwa. Parametr Ra zwiększa się
ponad dwukrotnie w stosunku do powierzchni niepoddanej
działaniu kwasu (Tabela 4). Wpływ tlenku cyrkonu na korozję
kwasową tych szkliw jest zauważalny w przypadku wszystkich
dodatków ZrO2 w szkliwie. Tlenek ten poprawia odporność

Tabela 1. Uproszczone składy analizowanych szkliw wyznaczone za pomocą fluorescencji rentgenowskiej.
Table 1. Simplified compositions of analyzed glazes determined by X-ray fluorescence.
Rodzaj szkliwa

SiO2/Al2O3

Na2O/K2O

CaO/MgO

ZrO2 [% wag.]

0 PORC 01/4 Ca

0

0 PORC 01/4 Ca + 1,5% ZrO2

15,11±1,56

0 PORC 01/4 Ca + 3% ZrO2
0 PORC 01/4 Ca + 6% ZrO2

1,37
2,81
4,77

0 PORC 01/4 CaMg
0 PORC 01/4 CaMg + 1,5% ZrO2
0 PORC 01/4 CaMg + 3% ZrO2

0
5,52±0,14
(planowane 5,5)

1,47±0,3
(planowane
1,5)

0,85±0,04

0 PORC 01/4 CaMg + 6% ZrO2

1,36
2,81
4,48

0 PORC 01/4 Mg

0

0 PORC 01/4 Mg + 1,5% ZrO2

1,37

0 PORC 01/4 Mg + 3% ZrO2

0,07±0,02

0 PORC 01/4 Mg + 6% ZrO2

2,76
4,82

Tabela 2. Analiza fazowa badanych szkliw.
Table 2. Phase analysis of examined glazes.
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Rodzaj szkliwa

Zidentyfikowane fazy krystaliczne

0 PORC 01/4 Ca

K[AlSi2O6]

0 PORC 01/4 Ca + 1,5% ZrO2

brak

0 PORC 01/4 Ca + 3% ZrO2

brak

0 PORC 01/4 Ca + 6% ZrO2

α-SiO2, ZrSiO4 ZrO2 (odmiana jednoskośna)

0 PORC 01/4 CaMg

α-SiO2

0 PORC 01/4 CaMg + 1,5% ZrO2

brak

0 PORC 01/4 CaMg + 3% ZrO2

brak

0 PORC 01/4 CaMg + 6% ZrO2

α-SiO2, ZrSiO4, ZrO2 (odmiana jednoskośna)

0 PORC 01/4 Mg

α-kwarc, Mg2SiO4 (forsteryt, protoenstatyt)

0 PORC 01/4 Mg + 1,5% ZrO2

α-kwarc, ZrO2 (odmiana tetragonalna)

0 PORC 01/4 Mg + 3% ZrO2

α-kwarc, ZrSiO4, ZrO2 (odmiana jednoskośna)

0 PORC 01/4 Mg + 6% ZrO2

α-kwarc, ZrSiO4, ZrO2 (odmiana jednoskośna)
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Rys. 2. Dyfraktometry rentgenowskie szkliw wapniowych: L – leucyt,
Q – kwarc, Zr – tlenek cyrkonu.
Fig. 2. X-ray diffraction patterns of calcium glazes: L – leucite, Q –
quartz, Zr – zirconium oxide.

Rys. 4. Dyfraktometry rentgenowskie szkliw magnezowych: Q –
kwarc, Zr – tlenek cyrkonu, ZS – krzemian cyrkonu, F – forsteryt,
P – protoenstatyt.
Fig. 4. X-ray diffraction patterns of magnesium glazes: Q – quartz, Zr
– zirconia, CS – zirconium silicate, F – , forsterite, P – protoenstatyt.

na korozję kwasową badanych szkliw. Dla dodatku 1,5%
wagowych widoczna jest największa poprawa odporności
chemicznej analizowanych szkliw (Rys. 6) – następuje najmniejsza zmiana parametru Ra w stosunku do pozostałych
szkliw z tej grupy. Dla szkliwa z 6-procentowym dodatkiem
tlenku cyrkonu parametr Ra ulega zmniejszeniu, co świadczy
o wygładzeniu powierzchni, co jest prawdopodobnie związane ze znacznie większym oddziaływaniem kwasu solnego
z powierzchnią analizowanego szkliwa (Tabela 4).
Badanie korozji chemicznej powierzchni szkliw wapniowych, poddanych korozji przy użyciu 20-procentowego
roztworu zasady sodowej, wykazały znacznie słabszą odporność tych szkliw na korozję zasadową niż w przypadku korozji kwasowej (Tabela 5). Powierzchnia szkliwa bez
dodatku tlenku cyrkonu poddana korozji zasadowej uległa
zniszczeniu w sposób znaczący – na zdjęciach widoczne
są liczne zagłębienia o różnej wielkości (Rys. 9), rozłożone
w sposób równomierny na całej obserwowanej powierzchni.
Parametr Ra wzrasta z 0,099 µm do 0,322 µm. Dodatek
tlenku cyrkonu podnosi odporność chemiczną powierzchni,
co jest widoczne za załączonych zdjęciach, a zmiany wartości parametru Ra w przypadku szkliw z dodatkiem tlenku
cyrkonu potwierdzają te obserwacje (Tabela 5).

Rys. 3. Dyfraktometry rentgenowskie szkliw wapniowo-magnezowych: Q – kwarc, Zr – tlenek cyrkonu, ZS – krzemian
cyrkonu.
Fig. 3. X-ray diffraction patterns of calcium-magnesium glazes: Q –
quartz, Zr – zirconia, ZS – zirconium silicate.

W przypadku szkliw wapniowo-magnezowych oddziaływanie zarówno kwasu solnego, jak i zasady sodowej jest
znacznie mniej agresywne niż dla szkliw wapniowych. Szkliwo bez dodatku tlenku cyrkonu zostało silnie zniszczone
działaniem 20-procentowego roztworu kwasu solnego. Na
powierzchni widoczne są liczne, równomiernie rozmieszczone zagłębienia (Rys. 7). Parametr Ra zwiększa swoją
wartość o 63% (z 0,092 µm do 0,150 µm) (Tabela 4), co potwierdza obserwowany wzrost chropowatości powierzchni.
Dodatek 1,5% i 6% wag. tlenku cyrkonu do szkliwa powoduje
podwyższenie kwasowej odporności szkliw wapniowo-magnezowych, co objawia się poprzez mniejszą ilość obserwowanych zagłębień w stosunku do szkliwa bez dodatku tego
tlenku. Parametr Ra dla dodatku 1,5% wag. ZrO2 wynosi
0,276 µm, a dla dodatku 6% wag ZrO2 0,136 µm (Tabela 5),
natomiast dodatek 3% wag. tlenku cyrkonu w sposób znaczący obniża odporność korozyjną szkliwa w pewnych obszarach, gdzie zaobserwowano liczne głębokie zagłębienia
(Rys. 8). Zaobserwowano również obszary o zdecydowanie
mniejszym stopniu zniszczenia przez kwas solny, co jest
spowodowane prawdopodobnie przez obszarowo zmienny skład chemiczny i fazowy powierzchni [14]. Wyjaśnienie
tego zjawiska wymaga jednak dodatkowych badań takich jak
określenie różnić składu chemicznego fazy szklistej w tych
obszarach. Parametr Ra dla omawianego szkliwa wzrasta
z 0,101 µm przed korozją kwasową do 0,243 µm (Tabela 4)
po korozji kwasowej, co potwierdza wnioski wysunięte na
podstawie obserwacji mikroskopowych.
Zasada sodowa w przypadku szkliwa wapniowo-magnezowego bez dodatku tlenku cyrkonu zadziałała bardziej
agresywnie niż w przypadku korozji kwasowej tego szkliwa.
Dodatek tlenku cyrkonu w ilości 3% wag. powoduje znaczne obniżenie odporności chemicznej na ten typ korozji, co
również zaobserwowano w przypadku omawianej powyżej
korozji kwasowej. Zaobserwować można liczne zagłębienia
obecne na powierzchni jako wynik korozji zasadowej w ilości
większej niż w przypadku szkliwa bez dodatku tlenku cyrkonu (zmiana parametru Ra z 0,180 µm przed korozją do
0,264 µm po korozji zasadowej (Tabela 5). Natomiast obserwacje mikroskopowe, wykonane dla szkliw wapniowo-magnezowych z dodatkiem 1,5% wag. i 6% wag. tlenku cyrkonu,
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Tabela 3. Białość powierzchni badanych szkliw.
Table 3. Whiteness of surfaces of examined glazes.
Rodzaj szkliwa

L*(D65)

a*(D65)

b*(D65)

0 PORC 01/4 Ca

87,01

0,31

9,99

0 PORC 01/4 Ca + 1,5% ZrO2

87,79

0,37

9,68

0 PORC 01/4 Ca + 3% ZrO2

89,04

0,28

8,18

0 PORC 01/4 Ca + 6% ZrO2

92,91

0,03

4,94

0 PORC 01/4 CaMg

89,16

0,19

11,27

0 PORC 01/4 CaMg + 1,5% ZrO2

89,73

-0,13

11,45

0 PORC 01/4 CaMg + 3% ZrO2

90,45

-0,10

9,27

0 PORC 01/4 CaMg + 6% ZrO2

91,05

-0,33

6,72

0 PORC 01/4 Mg

84,81

-0,18

11,23

0 PORC 01/4 Mg + 1,5% ZrO2

81,41

0,17

10,88

0 PORC 01/4 Mg + 3% ZrO2

90,99

-0,17

7,91

0 PORC 01/4 Mg + 6% ZrO2

91,79

-0,15

6,45

Tabela 4. Chropowatość badanych szkliw przed i po korozji kwasowej.
Table 4. Roughness of glazes before and after acid corrosion.

Rodzaj szkliwa

Średnia chropowatość
powierzchni przed korozją
kwasową [µm]

Średnia chropowatość
powierzchni po korozji
kwasowej [µm]

Zmiana chropowatości [%]

0 PORC 01/4 Ca

0,110±0,033

0,271±0,091

146,36

0 PORC 01/4 Ca + 1,5% ZrO2

0,197±0,049

0,243±0,066

23,35

0 PORC 01/4 Ca + 3% ZrO2

0,242±0,056

0,465±0,128

92,15

0 PORC 01/4 Ca + 6% ZrO2

0,537±0,208

0,195±0,064

-63,69

0 PORC 01/4 CaMg

0,092±0,020

0,150±0,031

63,04

0 PORC 01/4 CaMg + 1,5% ZrO2

0,276±0,065

0,209±0,059

-24,28

0 PORC 01/4 CaMg + 3% ZrO2

0,101±0,033

0,243±0,087

140,59

0 PORC 01/4 CaMg + 6% ZrO2

0,136±0,034

0,158±0,034

16,18

0 PORC 01/4 Mg

0,269±0,054

0,328±0,076

21,93

0 PORC 01/4 Mg + 1,5% ZrO2

0,427±0,124

0,664±0,267

55,50

0 PORC 01/4 Mg + 3% ZrO2

0,301±0,078

0,233±0,046

-22,59

0 PORC 01/4 Mg + 6% ZrO2

0,464±0,094

0,548±0,123

18,10

Tabela 5. Chropowatość badanych szkliw przed i po korozji zasadowej.
Table 5. Roughness of glazes before and after alkaline corrosion.
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Rodzaj szkliwa

Średnia chropowatość
powierzchni przed korozją
zasadową [µm]

Średnia chropowatość
powierzchni po korozji
zasadowej [µm]

Zmiana chropowatość [%]

0 PORC 01/4 Ca

0,099±0,025

0,332±0,047

232,52

0 PORC 01/4 Ca + 1,5% ZrO2

0,197±0,069

0,346±0,089

82,98

0 PORC 01/4 Ca + 3% ZrO2

0,196±0,050

0,297±0,068

56,44

0 PORC 01/4 Ca + 6% ZrO2

0,323±0,104

0,457±0,074

41,41

0 PORC 01/4 CaMg

0,087±0,023

0,101±0,024

14,90

0 PORC 01/4 CaMg + 1,5% ZrO2

0,177±0,047

0,140±0,037

-17,18

0 PORC 01/4 CaMg + 3% ZrO2

0,180±0,053

0,264±0,047

59,91

0 PORC 01/4 CaMg + 6% ZrO2

0,362±0,095

0,186±0,036

-47,85

0 PORC 01/4 Mg

0,322±0,080

0,328±0,076

2,05

0 PORC 01/4 Mg + 1,5% ZrO2

0,277±0,058

0,256±0,045

-2,48

0 PORC 01/4 Mg + 3% ZrO2

0,321±0,057

0,373±0,062

13,71

0 PORC 01/4 Mg + 6% ZrO2

0,321±0,075

0,436±0,081

41,62
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a)

b)

Rys. 5. Obrazy z mikroskopu konfokalnego dla szkliwa 01/4 Ca poddanego korozji kwasowej: a) przed korozją, b) po korozji.
Fig. 5. Confocal microscope images of acid corrosion on the surface of glaze 01/4 Ca: a) before corrosion, b) after corrosion.

a)

b)

Rys. 6. Obrazy z mikroskopu konfokalnego dla szkliwa 01/4 Ca + 1,5% ZrO2 poddanego korozji kwasowej: a) przed korozją, b) po korozji.
Fig. 6. Confocal microscope images of acid corrosion on the surface of glaze 01/4 Ca + 1,5% ZrO2: a) before corrosion, b) after corrosion.

a)

b)

Rys. 7. Obrazy z mikroskopu konfokalnego dla szkliwa 01/4 CaMg poddanego korozji kwasowej: a) przed korozją, b) po korozji.
Fig. 7. Confocal microscope images of acid corrosion on the surface of glaze 01/4 CaMg: a) before corrosion, b) after corrosion.

a)

b)

Rys. 8. Obrazy z mikroskopu konfokalnego dla szkliwa 01/4 CaMg + 3% ZrO2 poddanego korozji kwasowej: a) przed korozją, b) po korozji.
Fig. 8. Confocal microscope images of acid corrosion on the surface of glaze 01/4 CaMg + 3% ZrO2: a) before corrosion, b) after corrosion.
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wskazują na wzrost odporności na ten typ korozji – zagłębienia powierzchni występują w mniejszej ilości niż w przypadku
szkliwa bez dodatku tlenku cyrkonu (Rys. 10). Parametr Ra
dla tych dwóch szkliw ulega obniżeniu (powierzchnia szkliwa po korozji staje się bardziej gładka), co może świadczyć
o znacznym oddziaływaniu zasady sodowej z powierzchnią
szkliwa i częściowym jej rozpuszczeniu i wypłukaniu.
W przypadku szkliw magnezowych zaobserwowano negatywny wpływ dodatku tlenku cyrkonu na korozję chemiczną, zarówno kwasową jak i zasadową. Zarówno dla szkliwa

a)

bez dodatku tlenku cyrkonu, jak i dla szkliw z dodatkiem
tego tlenku zauważa się liczne wgłębienia na całej obserwowanej powierzchni szkliwa, będące skutkiem oddziaływania
kwasu solnego czy zasady sodowej. Nie jest dostrzegalna
różnica, który rodzaj czynnika korozyjnego zadziałał bardziej
agresywnie na powierzchnię szkliwa. Parametr Ra w przypadku szkliwa magnezowego z dodatkiem 1,5% wag. i 3%
wag. tlenku cyrkonu, poddanego korozji kwasowej, ulega
podwyższeniu, aczkolwiek dla szkliwa z 1,5-procentową zawartością tego tlenku wzrost chropowatości jest większy niż

b)

Rys. 9. Obrazy z mikroskopu konfokalnego dla szkliwa 01/4 Ca poddanego korozji zasadowej: a) przed korozją, b) po korozji.
Fig. 9. Confocal microscope images of alkaline corrosion on the surface of glaze 01/4 Ca: a) before corrosion, b) after corrosion.

a)

b)

Rys. 10. Obrazy z mikroskopu konfokalnego dla szkliwa 01/4 CaMg + 6% ZrO2 poddanego korozji zasadowej: a) przed korozją, b) po korozji.
Fig. 10. Confocal microscope images of alkaline corrosion on the surface of glaze 01/4 CaMg + 6% ZrO2: a) before corrosion, b) after
corrosion.

a)

b)

Rys. 11. Obrazy z mikroskopu konfokalnego dla szkliwa 01/4 Mg + 3% ZrO2 poddanego korozji zasadowej: a) przed korozją, b) po korozji.
Fig. 11. Confocal microscope images of alkaline corrosion on the surface of glaze 01/4 Mg + 3% ZrO2: a) before corrosion, b) after corrosion.
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a)

b)

Rys. 12. Obrazy z mikroskopu konfokalnego dla szkliwa 01/4 Mg + 6% ZrO2 poddanego korozji zasadowej: a) przed korozją, b) po korozji.
Fig. 12. Confocal microscope images of alkaline corrosion on the surface of glaze 01/4 Mg + 6% ZrO2: a) before corrosion, b) after corrosion.

dla szkliwa bazowego. Natomiast szkliwo z 3-procentowym
dodatkiem tlenku cyrkonu po korozji kwasowej ma mniej
chropowatą powierzchnię niż przed korozją, co sugeruje
także silne oddziaływanie kwasu z powierzchnią szkliwa.
Korozja zasadowa w przypadku szkliw magnezowych z 3
– i 6-procentowym dodatkiem tlenku cyrkonu spowodowała
znaczny wzrost chropowatości (Rys. 11 i 12); największy dla
szkliwa z 6-procentowym dodatkiem tlenku cyrkonu – zmiana parametru Ra z 0,321 µm przed korozją do 0,436 µm po
korozji zasadowej (Tabela 5), większy niż dla szkliwa bazowego. Parametr Ra szkliwa z 1,5-procentowym dodatkiem
tlenku cyrkonu uległ nieznacznemu obniżeniu z 0,277 µm
przed korozją do 0,256 µm po korozji (Tabela 5), jednak jest
to prawdopodobnie związanie z agresywniejszym oddziaływaniem zasady sodowej z powierzchnią szkliwa.

o wysokich parametrach chemicznych, mechanicznych i powierzchniowych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną”

4. Podsumowanie

[6]

W pracy zaprezentowano wpływ tlenku cyrkonu na parametry powierzchniowe szkliw. Dodatek tego tlenku podwyższa białość szkliwa. Najwyższe wartości białości uzyskano
dla 6-procentowego dodatku dwutlenku cyrkonu. Szczególnie korzystne jest dodanie tlenku cyrkonu do szkliw wapniowych, dla których zaobserwowano najwyższy, 7-procentowy
wzrost białości szkliwa przy 6-procentowym dodatku tlenku
cyrkonu.
Tlenek cyrkonu podwyższa nieznacznie chropowatość
powierzchni szkliw. Zostało to zaobserwowane w przypadku
wszystkich badanych szkliw. Największy wzrost chropowatości wystąpił w przypadku szkliw wapniowych przy 6-procentowym dodatku tego tlenku.
Szkliwa z dodatkiem tlenku cyrkonu wykazywały większą odporność korozyjną, zarówno na korozję zasadową jak
i korozję kwasową. Największy wzrost odporności obserwowany był dla szkliw wapniowych. Szkliwa magnezowe z dodatkiem tlenku cyrkonu nie wykazują znaczącego wzrostu
odporności na oba typy korozji.
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