MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 61, 1, (2009), 46-50

www.ptcer.pl/mccm

Tekstura i mikrostruktura ceramicznych pytek
porowatych i spieczonych
KRYSTYNA WODNICKA, JAKUB GACKI
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiaów
Ogniotrwaych, Kraków
e-mail: wodnicka@agh.edu.pl

Streszczenie
Zbadano tekstur i mikrostruktur pytek o czerepie porowatym oraz spieczonym po ich uformowaniu oraz po procesie obróbki termicznej. Wyznaczono nastpujce parametry tekstury i mikrostruktury: wielko ziaren i ich ksztat; wielko i zwarto agregatów oraz
wielko, objto oraz ksztat porów. Wyznaczono zawartoci fazy ciekej powstajcej w wypalonych wyrobach porowatych i spieczonych
w oparciu o diagramy fazowe. Stwierdzono, e tekstura wypalonych wyrobów jest konsekwencj skadu chemicznego zestawu surowcowego, temperatury wypalania i iloci powstajcej fazy ciekej a parametry tekstury wyrobów uformowanych s prekursorami parametrów
mikrostruktury wypalonych wyrobów.
Sowa kluczowe: pytki ceramiczne, mikrostruktura, tekstura

TEXTURE AND MICROSTRUCTURE OF POROUS AND SINTERED CERAMIC TILES
The texture and microstructure of porous and sintered tiles after their formation and thermal treatment were studied. The following texture
and microstructure parameters were determined: grain sizes and shape, sizes and compactness of aggregates as well as sizes, volume and
shapes of pores. Contents of liquid phase formed in the porous and ﬁred materials were evaluated, based on the phase diagrams. It has
been found that the texture of ﬁred materials is inﬂuenced by chemical composition of raw materials, heat treatment temperature and the
amount of liquid phase formed, whereas the microstructure of the materials, obtained after ﬁring, depended on the texture parameters.
Keywords: Ceramic tiles, Microstructure, Texture
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Wprowadzenie

Cel bada

Pytki ceramiczne s powszechnie stosowanym i bardzo
cenionym materiaem wykadzinowym. Ich znaczenie i zakres
stosowania systematycznie wzrasta. Pomimo pojawiania
si wielu nowych materiaów, pytki ceramiczne ze wzgldu
na swoje walory nie znalazy liczcego si konkurenta.
Dotychczas stosowane substytuty nie zdoay ich zastpi.
Pytki ceramiczne znajduj szerokie zastosowanie do wykaczania wntrz oraz na elewacje zewntrzne. S one
produkowane w wielu odmianach i asortymentach. Jedn
grup produkowanych pytek stanowi wyroby o czerepie
porowatym pokrywane szkliwem byszczcym lub matowym
w szerokiej palecie wzorów i barw. Znajomo parametrów
tekstury pytek uformowanych warunkuje waciwy dobór
parametrów szkliwa zapewniajc im dobre waciwoci uytkowe i estetyczne. Drug grup stanowi wyroby o czerepie
spieczonym, praktycznie nienasikliwe o wysokiej wytrzymaoci mechanicznej i odpornoci na korozj [1],[2],[6].
Wielokrotnie zwracano uwag na cise zwizki pomidzy
porowatoci pytek ceramicznych a ich waciwociami uytkowymi [7],[8]. Dlatego celem niniejszej pracy byo zbadanie
tekstury pytek o czerepie porowatym i spieczonym zarówno
po ich uformowaniu jak i po obróbce termicznej.

Celem bada bya charakterystyka tekstury i mikrostruktury ceramicznych pytek porowatych i spieczonych przed i
po obróbce termicznej. Wyznaczono nastpujce parametry
tekstury:
- gsto pozorna,
- porowato cakowita, otwarta i zamknita,
- rozmiary i ksztaty mezo- oraz makroporów,
- udziay objtociowe poszczególnych populacji porów,
- ilo fazy ciekej powstaej w teksturze wypalonych wyrobów,
Obserwacje mikrostruktury pytek przeprowadzono
w mikroskopie skaningowym.

Przedmiot bada
Przedmiot bada stanowiy pytki w stanie po uformowaniu i po obróbce termicznej:
- czerepie porowatym oznaczone symbolami M1 oraz M2
po wypaleniu w temperaturze 11300C,
- czerepie spieczonym oznaczone symbolami P1 oraz P2
po wypaleniu w temperaturze 11700C.

TEKSTURA I MIKROSTRUKTURA CERAMICZNYCH P

Aparatura badawcza

YTEK POROWATYCH I SPIECZONYCH
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1. Mikroskop skaningowy LEO 440i.
2. Porozymetr Poremaster 60 produkcji amerykaskiej ﬁrmy
Quantachrome Inc.
3. Analizator gstoci pozornej GeoPyc produkcji amerykaskiej ﬁrmy Micromeritics.
4. Analizator gstoci rzeczywistej AccuPyc produkcji amerykaskiej ﬁrmy Micromeritics.
5. Spektrometr rentgenowski Pionner S4 ﬁrmy Bruker Advanced X-Ray Solutions.
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Rys. 1. Zestawione krzywe populacyjne rozkadu objtoci porów
w próbkach M1 i M2
Fig. 1. Differential pore size distribution curves of the M1 and M2
sample
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Zestawy surowcowe pytek porowatych i spieczonych
charakteryzoway si odmiennym skadem chemicznym
i surowcowym. Analizy skadu chemicznego wykonane przy
uyciu spektrometru rentgenowskiego Pionner S4 ﬁrmy
Bruker Advanced X-Ray Solutions na próbkach pytek po
uformowaniu przedstawiono w tabeli 1.

120

Skadnik

M1

P1

SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
MgO
CaO
Na2O
K2O
MnO
P2O5
Str. pra.

62,30
13,60
5,20
0,60
1,29
4,78
0,98
2,36
0,07
0,08
8,74

68,10
14,43
5,39
0,70
1,44
0,78
1,26
2,99
0,07
0,11
4,73

Sumaryczna objċtoğý porów [mm

Tabela 1. Analizy skadu chemicznego pytek po uformowaniu
Table 1. Analysis of the chemical composition of the as-formed
tiles
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Rys. 2. Zestawione krzywe kumulacyjne rozkadu objtoci porów
w próbkach M1 i M2.
Fig. 2. Cumulative pore size distribution curves of the M1 and M2
sample

Tabela 2. Parametry tekstury pytek uformowanych oraz po obróbce termicznej
Table 2. Texture parameters of the as-formed and heat treated tiles
Próbka/
parametr

[g/cm3]

drzecz

M1
P1

dhel [g/cm3]

dpoz [g/cm3]

Vporów
[g/cm3]

Po
[%]

Pz
[%]

Pc
[%]

W
[ m]

2,74

2,70

1,97

0,110

26,6

1,3

27,9

0,02 do 0,3
0,3 do 1,0

2,73

2,71

1,96

0,130

24,5

0,8

25,3

0,02 do 0,2
0,2 do 1,0

M2

2,72

2,66

1,96

0,140

23,8

1,9

25,7

0,4 do 4,0

P2

2,66

2,60

2,44

0,036

5,4

2,4

7,8

1,0 do 5,0

Objanienia symboli zawartych w tabeli:
drzecz – gsto rzeczywista wyznaczana na próbkach sproszkowanych, za pomoc piknometru helowego AccuPyc;
dhel – gsto helowa wyznaczana na próbkach kawakowych za pomoc piknometru helowego AccuPyc;
dpoz – gsto pozorna wyznaczana za pomoc analizatora gstoci GeoPyc;
Vporów – sumaryczna objto porów wyznaczona za pomoc analizatora gstoci GeoPyc;
Po – porowato otwarta wyznaczana ze wzoru: Po = Pc - Pz;
Pz – porowato zamknita wyznaczana ze wzoru: P z  (1

d hel
) * 100 % ;
d rzecz

Pc – porowato cakowita wyznaczana za pomoc analizatora gstoci GeoPyc;
W – dominujca populacja porów wyznaczana z krzywych populacyjnych rozkadu porów [7].
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Wyniki pomiarów gstoci rzeczywistej i pozornej,
porowatoci cakowitej i zamknitej oraz objtoci porów
i ich dominujcych populacji wykonane na próbkach pytek
uformowanych i wypalonych przedstawiono w tabeli 2. Wyniki
bada porozymetrycznych przedstawiono na rysunkach 1 do
4 w postaci krzywych kumulacyjnych oraz krzywych populacyjnych rozkadu objtoci porów w funkcji ich rednic.
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Rys. 6. Mikrofotograﬁa SEM próbki M2
Fig. 6. SEM image of the M2 sample
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Rys. 3. Zestawione krzywe populacyjne rozkadu objtoci porów
w próbkach P1 i P2
Fig. 3. Differential pore size distribution curves of the P1 and P2
sample
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Rys. 7. Mikrofotograﬁa SEM próbki P1
Fig. 7. SEM image of the P1 sample
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Rys. 4. Zestawione krzywe kumulacyjne rozkadu objtoci porów
w próbkach P1 i P2
Fig. 4. Cumulative pore size distribution curves of the P1 and P2
sample

Rys. 8. Mikrofotograﬁa SEM próbki P2
Fig. 8. SEM image of the P2 sample

Obserwacje mikroskopowe SEM przedstawiono na rysunkach 5 do 8. Do wyznaczenia iloci fazy ciekej przyjto
zawartoci tlenków alkalicznych oraz SiO2 i Al2O3 wyznaczone za pomoc spektrometru rentgenowskiego Pionner
S4 ﬁrmy Bruker Advanced X-Ray Solutions. Wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Rys. 5. Mikrofotograﬁa SEM próbki M1
Fig. 5. SEM image of the M1 sample
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Tabela 3. Zawartoci tlenków w pytkach tworzcych faz ciek
Table 3. Concentration of the oxides forming liquid phase in the tiles

Tlenek

M2 [%]

P2 [%]

SiO2

67,3

70,9

Al2O3

14,7

15,1

Na2O

1,1

1,3

K2O

2,6

3,1

Zawarto fazy ciekej w wypalonych wyrobach obliczona
zostaa na podstawie wzoru [3], [4]:

LT 

100
*D
DT

gdzie:
LT – zawarto fazy szklistej;
DT – zawarto fazy szklistej w temperaturze wypalania;
D – zawarto topnika alkalicznego;
krzywych topnienia i krystalizacji w trójktach skadów poszczególnych próbek.
Tabela 4. Zawarto fazy szklistej w próbkach
Table 4. Liquid phase kontent in the studiem samples

Ukad

M2 [%]

P2 [%]

SiO2-Al2O3-Na2O

15

20

SiO2-Al2O3-K2O

31

40

Suma

46

60

Rys. 10. Tor topnienia i wyznaczenie punktu P (próbka M2) dla
ukadu fazowego SiO2-Al2O3-K2O
Fig. 10. Melting path and determination of the P point (the M2 sample) for the SiO2-Al2O3-K2O system

Wyznaczenie punktów skadu P na krzywych topnienia
i krystalizacji w trójktach skadów przedstawiono na rysunkach 9 do 12.

Omówienie wyników i podsumowanie
1. Mikrostruktur wyrobów uformowanych tworz:
- pojedyncze ziarna o zoonym ksztacie i rónej
wielkoci, w przewaajcej iloci o wymiarach kilku
mikrometrów,
Rys. 11. Tor topnienia i wyznaczenie punktu P (próbka P2) dla ukadu
fazowego SiO2-Al2O3-Na2O
Fig. 11. Melting path and determination of the P point (the P2 sample)
for the SiO2-Al2O3-Na2O system

Rys. 9. Tor topnienia i wyznaczenie punktu P (próbka M2) dla
ukadu fazowego SiO2-Al2O3-Na2O
Fig. 9. Melting path and determination of the P point (the M2 sample)
for the SiO2-Al2O3-Na2O system

- agregaty ziarnowe o znacznej spoistoci,
- pory (gównie otwarte) tworzce dwie charakterystyczne populacje:
v szeroka populacja wewntrzagregatowych porów
o zrónicowanych rednicach 0,02 do 0,2 m
o niewielkiej objtoci,
v dominujca i wska populacja porów midzyagregatowych o rednicach od 0,2 do 1 m.
- Porowato otwarta wyrobów uformowanych
o czerepie porowatym wynosi 26,6%, za wyrobów
o czerepie spieczonym - 24,5%. Sumaryczna objto porów wynosi odpowiednio 0,110 i 0,130 cm3/g.
Gsto rzeczywista wyrobów wynosi 2,73 g/cm3,
a gsto pozorna – 1,96 g/cm3.
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Rys. 12. Tor topnienia i wyznaczenie punktu P (próbka P2) dla
ukadu fazowego SiO2-Al2O3-K2O
Fig. 12. Melting path and determination of the P point (the P2 sample)
for the SiO2-Al2O3-K2O system

2. Mikrostruktur wyrobów wypalonych tworz:
- ziarna faz krystalicznych „zatopione” w fazie szklistej,
której zawarto w wyrobach porowatych wynosi
46%, a w wyrobach spieczonych 60%,
- pory otwarte i zamknite o wyoblonym ksztacie
tworzce jedn charakterystyczn populacj o rednicach od 0,4 do 4,0 m w wyrobach porowatych
oraz od 1,0 do 5,0 m w wyrobach spieczonych.
- W procesach spiekania ulegy szybkiej eliminacji pory
wewntrzagregatowe, natomiast pory midzyagregatowe obecne w wyrobach uformowanych zwikszyy
swoje wymiary; zmieni si równie ich ksztat i objto.
3. Po obróbce termicznej porowato otwarta wyrobów
o czerepie porowatym zmniejszya si nieznacznie
(o okoo 2%) i wynosia 23,8%, natomiast w wyrobach
spieczonych zmniejszya si okoo 4-krotnie i wynosia
5,4%. Wzrosa gsto pozorna wyrobów o czerepie
spieczonym i wynosia 2,44 g/cm3. Sumaryczna objto
porów w wyrobach spieczonych zmniejszya si blisko
4-krotnie i wynosia 0,036 cm3/g. Zwraca uwag wysoka
porowato zamknita w wyrobach spieczonych stanowica okoo 30% porowatoci cakowitej.
4. Parametry tekstury wyrobów uformowanych, takie jak:
wielko ziaren i ich ksztat; wielko i zwarto powstaych agregatów; wielko, objto oraz ksztat porów s
prekursorami mikrostruktury wypalonych wyrobów.
5. Tekstura wypalonych wyrobów jest konsekwencj skadu
chemicznego zestawu surowcowego, temperatury wypalania i iloci powstajcej fazy ciekej.
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