MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 61, 4, (2009), 238-243

www.ptcer.pl/mccm

Mikroporowate ogniotrwae tworzywo
z proszku ZrO2
S. SERKOWSKI1, J. KOROL2
1

Politechnika lska, Wydzia Inynierii Materiaowej i Metalurgii, Katedra Nauki o Materiaach, Katowice
Gówny Instytut Górnictwa, Zakad Inynierii Materiaowej, Katowice
e-mail: stanislaw.serkowski@polsl.pl
2

Streszczenie
Rozwój koncepcji wytwarzania mikroporowatej ceramiki ogniotrwaej z mas proszkowych opiera si na postpie w zakresie efektywnego wstpnego zagszczania proszków ceramicznych. Technologi, która oferuje wysoki poziom wstpnego zagszczenia jest granulacja
próniowa. W artykule zaprezentowano efektywno tej technologii i okrelono wpyw skadu ziarnowego proszku na stopie zagszczenia
granulatu. W dalszej czci przedstawiono wyniki bada nad wytwarzaniem mikroporowatego tworzywa z tlenku cyrkonu. W badaniach
zastosowano tani, niskiej czystoci chemicznej gruboziarnisty proszek ZrO2 czciowo stabilizowany tlenkiem wapnia. Celem byo uzyskanie mikroporowatej struktury tworzywa o moliwie wysokim stopniu zagszczenia. Aby ograniczy do minimum skurczliwoci wypalania
w procesie przygotowania proszku zastosowano technologi granulacji próniowej. Umoliwio to uzyskanie wyprasek o gstoci pozornej
78% TD z bardzo korzystnym jednomodalnym rozkadem porów o redniej rednicy 0,36 mikrometrów. W procesie spiekania uzyskano
bardzo korzystn mikrostruktur tworzywa o silnie zagszczonych warstwach powierzchniowych i maych, zamknitych porach. Taka
mikrostruktura gwarantuje wysok odporno na inﬁltracj przez cieke metale i ule.
Sowa kluczowe: Al2O3, ZrO2, granulacja próniowa, spiekanie, porowato

MICROPOROUS REFRACTORY MATERIAL BASED ON ZrO2 POWDER
Development of manufacturing conception of microporous refractory materials made from powders is based on the progress in area of
effective preliminary densiﬁcation of ceramic powders. Vacuum granulation is a production technology, which allows us to obtain high level
of preliminary densiﬁcation. In this paper, the efﬁciency of vacuum granulation technology is shown and the inﬂuence of grain size distribution of the powder on granules densiﬁcation is determined. The research results are presented for manufacturing the microporous refractory
material based on a ZrO2 powder. In the research, the cheap, low chemical purity and coarse ZrO2 powder, partially stabilized with CaO was
used. The aim of this research was to obtain the material of microporous structure and with high densiﬁcation level. A vacuum granulation
technology was used for the powder preparation in order to reduce shrinkage to minimum during sintering. This technology allows us to obtain
green compacts with an apparent density of 78% TD and the very advantageous unimodal pore size distribution with an average diameter of
0,36 m. During sintering process, a very advantageous microstructure of the material was obtained with high densiﬁcation level at surface
areas and small closed pores. This microstructure guarantees high resistance against inﬁltration by liquid metals and slag.
Keywords: Al2O3, ZrO2, Vacuum granulation, Sintering, Porosity

Wprowadzenie
Sformuowana w publikacjach [1-3] idea wytwarzania
mikroporowatych materiaów ogniotrwaych z mas proszkowych opiera si w pierwszym rzdzie na wykorzystaniu
nowoczesnej techniki granulacji próniowej zapewniajcej
najwyszy z moliwych stopie kontrolowanej aglomeracji
proszków i tym samym uzyskiwanie zagszczenia w czasie
formowania cinieniowego nawet na poziomie ponad 80%
TD (gstoci teoretycznej). Dopiero przy takim stopniu
zagszczenia wstpnego mona podejmowa próby uzyskiwania dobrze spieczonych materiaów przy akceptowalnej
technologicznie skurczliwoci wypalania. W toku licznych
prac nad rozwojem techniki granulacji próniowej [4-8]
z proszków tlenkowych i nietlenkowych, i o rónym uziarnieniu, uzyskano bogaty materia dowiadczalny na temat efektywnoci zagszczania wstpnego proszków. Ogólnie zaley
ona od wasnoci powierzchniowych i uziarnienia. W tym
ostatnim aspekcie wanym parametrem jest nie rednie
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uziarnienie, ale przede wszystkim rozkad wielkoci ziaren.
Uziarnienie proszku, rozumiane jako szeroko spektrum
wielkoci ziaren i proporcje miedzy poszczególnymi frakcjami
decyduj o specyﬁce procesu spiekania i, w sprzyjajcych
warunkach, mog umoliwi uzyskiwanie bardzo korzystnej
mikrostruktury spieku.

Efektywno granulacji próniowej
w technologii wytwarzania materiaów
mikroporowatych – wpyw uziarnienia
proszku na proces zagszczania
i mikrostruktur spieku
Metoda granulacji próniowej polega na granulowaniu
proszku w stanie gstej pasty i jest realizowana w granulujcym mieszalniku intensywnym, w wyniku obniania wilgotnoci obrabianej pasty, z wykorzystaniem mechanicznych
oddziaywa obrotowej misy nachylonej wzgldem poziomu,
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i specjalnego narzdzia mieszajcego. Prónia – a waciwie
obniane w kontrolowany sposób cinienie w komorze mieszalnika – jest wykorzystywana do efektywnego usuwania
wilgoci z wyjciowej pasty i suszenia gotowego granulatu do
wilgotnoci wymaganej w procesie zagszczania cinieniowego. W wyej cytowanych pracach stosowano w tym celu
instalacje Evacther® Eirich produkcji Maschinenfabrik Gustav
Eirich, w wersjach laboratoryjnej i przemysowej. Istotne
szczegóy samego procesu i konstrukcja instalacji zostay
szczegóowo przedstawione w publikacji [9].
Ogólny wpyw uziarnienia wyjciowego proszku na
efektywno granulacji, i w konsekwencji na waciwoci

E TWORZYWO Z PROSZKU

ZrO2

uzyskiwanych spieków, zaprezentowano na rysunku 1, na
którym podano wszystkie istotne parametry granulatów
i spieków z dwóch rónicych si znacznie uziarnieniami
komercyjnych proszków tlenku glinu (Alcoa). Proszki tlenku
glinu granuluj si bardzo dobrze w rodowisku wody i nie
wymagaj stosowania rodków upynniajcych wyjciow
gstw ani te dodatki substancji wicych.
Z analizy zaprezentowanych danych wynika, e wysoki
stopie zagszczenia granulatu osiga si w przypadku
dwumodalnego rozkadu ziarnowego proszku – proszek T6020. Gsto poszczególnych granul osiga warto 84,2%
TD, a pory w granulach s ponad dziesiciokrotnie mniejsze

Rys. 1. Uziarnienie wyjciowych proszków tlenku glinu oraz charakterystyka granulatów i spieków (1600°C/2h).
Fig. 1. Grain size distribution of alumina powders and characteristics of the microstructure of granulates and sinters (1600°C/2h).
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ni rednia wielko ziaren w wyjciowym proszku. W procesie prasowania pod cinieniem 100 MPa rozkad porów
zostaje zachowany a gsto pozorna wzrasta o ok. 2% TD.
W wyniku spiekania tak zagszczonego proszku uzyskuje si
mikroporowaty materia o gstoci pozornej prawie 92% przy
skurczu liniowym 2,3%. Konsekwencj szerokiego zakresu
wielkoci ziaren i wysokiej czystoci chemicznej proszku
jest mikrostruktura charakteryzujc si, co prawda stosunkowo wysok porowatoci, otwart ale, wszystkie pory s
mniejsze ni 0,3 mm, co gwarantuje cakowit odporno na
inﬁltracj przez cieke ule i metale.
Proszek o takiej samej charakterystyce chemicznej, ale
bardzo jednorodny pod wzgldem uziarnienia i o ponad dziesiciokrotnie wyszym stopniu rozdrobnienia, nie zagszcza
si ju tak efektywnie w procesie granulacji, ale jako proszek
drobnoziarnisty spieka si doskonale osigajc gsto
prawie 96% TD. Uzyskane zagszczenie granulatu (79,3%
TD) zapewnio do niska skurczliwo liniow na poziomie
5%. Naley podkreli , e ten sam proszek zagszczany
bez granulacji przy spiekaniu do tej samej gstoci wykae
skurcz spiekania 15-16% liniowo (folder Alcoa).
Z przedstawionych danych wynika, e granulacja próniowa gwarantuje uzyskiwanie wysokiego stopnia zagszczenia
proszku, ale efekt ten silnie zaley od skadu ziarnowego
i to wg tych samych regu jak w przypadku ziarnistym mas
ceramicznych.
Rys. 2. Rozkad wielkoci ziaren i morfologia badanego proszku
ZrO2.
Fig. 2. Grain size distribution and morphology of the investigated
ZrO2 powder.

Moliwoci ksztatowanie mikrostruktury
spieku poprzez skad ziarnowy
granulowanego proszku
Bardzo interesujcy z technologicznego punktu widzenia efekt mona uzyska granulujc proszek o niedoborze
frakcji najdrobniejszej. Uziarnienie takiego komercyjnego
proszku tlenku cyrkonu stabilizowanego CaO („Foskor-325”
– Phalabora Mining Co), o skadzie chemicznym podanym
w Tabeli 1, przedstawiono na rysunku 2.
Dzielc ten proszek na trzy frakcje: drobn, redni
i grub, atwo stwierdzi , e frakcji drobnej jest zbyt mao,
aby wypeni luki midzy ziarnami duymi i rednimi.
W efekcie naley si spodziewa stosunkowo niskiego stopnia zagszczenia granul i powstania porów
w obszarach zajmowanych przez ziarna najdrobniejsze
skumulowanych w przestrzeniach midzy ziarnami
duymi.
Charakterystyk mikrostruktury granulatu i mikrofotograﬁe przeomu granuli przedstawiono odpowiednio
na rysunkach 3 i 4.
W procesie prasowania pod cinieniem 125 MPa
materia zosta dodatkowo zagszczony do gstoci
pozornej 4,28 g/cm3 (78% TD), przy praktycznie niezmienionym rozkadzie wielkoci porów (Rys. 5).
Proces wypalania prowadzono w zakresie 8001650oC. Próbki wytrzymywano w najwyszej tempe-

raturze przez 2 godz., a szybko nagrzewania i studzenia
wynosia zawsze 10oC/min. Na uzyskanych spiekach
oznaczano porowato otwart (porozymetria rtciowa) i gsto pozorn, wykonano analiz fazow i przeprowadzono
badania mikroskopowe. Na rysunkach 6 i 7. przedstawiono
zmiany porowatoci w funkcji temperatury wypalania oraz
przykadowe diagramy rozkadu wielkoci porów.
W czasie procesu spiekania zachodzi zasadnicza zmiana proporcji porów otwartych i porów zamknitych (Rys. 8).

Porowato – 32,1%
r. rozmiar porów – 0,48 m

Rys. 3. Rozkad wielkoci porów w granulacie.
Fig. 3. Pore size distribution in the granulate.

Tabela 1. Skad chemiczny proszku „Foskor-325”.
Table 1. Chemical composition of “Foskor-325” powder.
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ZrO2+HfO2

CaO

SiO2

Al2O3

TiO2

MgO

Fe2O3

94,02%

4,32%

0,62%

0,46%

0,25%

0,15%

0,14%
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Porowato – 29,7%
r. rozmiar porów - 0,36 m
Rys. 5. Rozkad wielkoci porów w wyprasce.
Fig. 5. Pore size distribution in the compact.

Rys. 4. Przeom granuli
Fig. 4. Fracture surface of the granule.

Z obserwowanego przebiegu zmian porowatoci
wynika, e poczwszy od temperatury 1550oC w
materiale wicej jest porów zamknitych ni otRys. 7. Zmiany porowatoci w funkcji temperatury wypalania.
wartych. Metodyka porozymetrii rtciowej (badanie
Fig. 7. Changes of porosity as a function of sintering temperature.
prowadzi si na okruchach nie wikszych ni 1 cm3)
nie pozwala na dokadne okrelenie tych proporcji,
wypeni przestrzenie midzy ziarnami duymi i rednimi; te
chocia zapewnienie podobiestwa analizowanych
przestrzenie wykazuj duo pustek i to jest przyczyn niepróbek pozwala na oszacowanie tej temperatury.
osignicia oczekiwanego stopnia zagszczenia granulatu
W oparciu o uzyskane wyniki i analiz mikroskopow
i wyprasek. Te niejednorodnoci gstoci decyduj o dalszym
przeomów i powierzchni spieków (Rys. 9) mona zaproprzebiegu procesu zagszczania w trakcie spiekania.
ponowa nastpujc interpretacj zmian mikrostruktury
Z bada mikroskopowych przeomów i powierzchni
badanych spieków.
spiekanych próbek wynika, e obserwowane pory powstay
Zastosowana technologia granulacji zapewnia korzystn
w wyniku czenia si pierwotnych, maych porów. czemikrostruktur wyprasek, charakteryzujc si jednomodalnie si porów w wiksze, o skomplikowanych wyduonych
nym rozkadem porów, o rednim wymiarze 0,36 Mm, i ma
i zaginanych ksztatach, jest rezultatem dwóch procesów:
zawartoci porów wikszych ni 5 Mm, ale na skutek zbyt
maej iloci frakcji najdrobniejszej, aby w zwarty sposób

Rys. 6. Diagramy rozkadu wielkoci porów dla wybranych temperatur wypalania.
Fig. 6. Diagrams of pores size distribution in the sinters taken from the chosen temperatures.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 61, 4, (2009)

241

S. SERKOWSKI, J. KOROL

Rys. 8. Zmiany porowatoci otwartej i zamknitej w funkcji temperatury.
Fig. 8. Changes of open and closed porosity as a function of sintering temperature.

przegrupowania ziaren,
rozrostu jednych i zaniku innych ziaren.
Pierwszy z tych procesów zachodzi w niskich temperaturach i ju w próbkach wypalanych w temperaturze 900oC
obserwuje si przesunicie maksimum w rozkadzie wielkoci
porów o jeden rzd wielkoci w stosunku do wypraski surowej. Zgodnie z oczekiwaniami to przegrupowanie prowadzi
do spadku porowatoci, a wic narusza równie stabilno
„rusztowania” ziaren duych.
Po tym procesie niskotemperaturowym, i zaburzeniach
wywoanych przemian polimorﬁczn, proces postpujcego
zagszczania zaczyna dominowa poczwszy od temperatury 1200oC, czyli po zakoczeniu przemiany polimorﬁcznej.
W materiale wyjciowym faza jednoskona stanowi 20%.
W przedziale 900-1200oC, jako efekt tej przemiany, obserwowano spadek gstoci i wzrost porowatoci. Zmiany
mikrostruktury w wyszych temperaturach s wynikiem
rozrostu jednych ziarn i zaniku innych w obszarze frakcji
najdrobniejszej wypeniajcej przestrzenie midzy sztywnym szkieletem ziaren duych. Rozrost tych ziaren jest tak
intensywny, zapewne w wyniku przejciowej obecnoci fazy
ciekej, e na przeomach i powierzchni spieków z najwyszych temperatur nie wystpuj w ogóle ziarna mniejsze ni
10 Mm, chocia ich udzia w wyjciowym proszku wynosi ok.
60%. Silne zagszczanie si obszarów zajmowanych przez
frakcj najdrobniejsz nie prowadzi do adekwatnego skurczu
spiekanej próbki, gdy jest on hamowany przez sztywne
rusztowanie ziaren duych. W efekcie musz si powiksza pory, które na tym etapie spiekania stay si porami
zamknitymi. Kontynuacja tego mechanizmu prowadzi do
dominacji porów zamknitych, które z natury s trudne do
cakowitej eliminacji. Poczwszy od temperatury ok. 1550oC
ilo porów zamknitych zaczyna przewaa . W dalszym
etapie porowato cakowita zmniejsza si z tym, e maleje
udzia porów otwartych a ronie udzia porów zamknitych.
Zmniejszaniu si ich sumarycznej objtoci towarzyszy
wzrost wielkoci pojedynczych porów. Mona to wyjani
jedynie faktem hamowania skurczu objtociowego przez
równolegle zachodzce procesy zagszczania poszczególnych przestrzeni midzy duymi ziarnami. Efektem jest
wspomniane wczenie ujednorodnienie rozmiarów ziaren.
W obszarach przypowierzchniowych (chodzi o powierzchnie swobodne) przynajmniej z jednej strony nie ma

a

–
–
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Rys. 9. Mikrostruktura spieku: a) przeom, b) powierzchnia
Fig. 9. Microstructure of the sintered material: a) fracture surface,
b) as-reactive surface

efektu hamujcego skurcz objtociowy i proces zagszczania przebiega zgodnie z zasadami jakie obserwuje si
w spiekach proszków o wskim rozkadzie wielkoci ziaren.
Prowadzi to praktycznie do penego zagszczenia warstw
powierzchniowych z obserwowanym we wntrzu spieku
efektem ujednorodnienia wielkoci ziaren.

Podsumowanie
Niekorzystny, z punktu widzenia waciwego przebiegu
procesu zagszczania, skad ziarnowy proszku jest czynnikiem modyﬁkujcym proces spiekania i w efekcie umoliwia
uzyskiwanie spieków o bardzo korzystnych cechach, szczególnie w ujciu kryteriów oceny tworzyw ogniotrwaych do
pracy w kontakcie z ciekymi stopami i ulami. Przy stosunkowo niskiej gstoci pozornej uzyskuje si w temperaturze
1600oC spiek o silnie zagszczonej warstwie powierzchniowej (bardzo maej porowatoci otwartej i rednicy porów
3,5 m) i przy wydatnie ograniczonym skurczu spiekania
(2,5-3% linowo).
Efektywno granulacji próniowej w procesie zagszczania proszku mocno zaley od rozkadu wielkoci ziaren,
ale w kadym, nawet niekorzystnym ukadzie ziarnowym
uzyskuje si tym sposobem znacznie wiksze zagszczenie
granul ni innymi znanymi sposobami przygotowania mas
proszkowych do formowania cinieniowego. Technologia ta
umoliwia realizacje koncepcji wytwarzania ogniotrwaych
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materiaów mikroporowatych wydatnie redukujc skurczliwo wypalania, nawet przy produkcji tworzyw o bardzo
niskiej porowatoci cakowitej.
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