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Tytanian glinu – otrzymywanie,
wasnoci oraz perspektywy stosowania
w technologii materiaów ogniotrwaych
LESAW JEDYNAK
Instytut Materiaów Ogniotrwaych w Gliwicach

Wprowadzenie

Wasnoci tytanianu glinu

Tytanian glinu–tialit (Al2TiO5) od wielu lat stanowi temat
Genezy wasnoci tytanianu glinu naley si doszukiwa
wielu prac naukowych prowadzonych pod ktem moliwoci
w specyﬁcznej strukturze krystalicznej tworzywa (Rys. 1,
praktycznego wykorzystania szczególnych wasnoci odporRys. 2). W Al2TiO5 kady kation Al3+ lub Ti4+ otoczony jest
nociowych tego tworzywa.
przez sze jonów tlenu tworzc odksztacone omiociany
Niski wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej  (od 1 do
(odpowiednio AlO6 i TiO6) wystpujce w postaci sabo ze
2×10-6/K) [2] oraz zwizana z t wasnoci wysoka odporsob powizanych a cuchów [3, 4]. Wanie taka struktura
no na nage zmiany temperatury a ponadto stosunkowo
krystaliczna, charakterystyczna dla tworzyw o strukturze
wysoka ogniotrwao (temperatura topnienia 1860°C), niska
pseudobrukitu jest odpowiedzialna za siln anizotropi rozprzewodno cieplna (1-2 W/mK) [2] i saba zwilalno
szerzalnoci cieplnej monokrystalicznego Al2TiO5.
przez cieke metale umoliwiaj potencjalne wykorzystanie
Specyﬁczna budowa krystaliczna tialitu powoduje,
tego typu tworzyw w technologii materiaów ogniotrwaych
e podczas ochadzania tworzywa generowany jest zoony
zwaszcza tam, gdzie stosowane obecnie wyroby s szczeukad zlokalizowanych napre wewntrznych. Naprgólnie naraone na nage zmiany temperatury, a take na
enia te wywouj powstawanie mikropkni tworzywa
bezporednie oddziaywanie stopionego metalu. W chwili
przyczyniajc si do obnionej rozszerzalnoci oraz niskiej
obecnej zarówno niska wytrzymao mechaniczna
a take niestabilno termiczna decyduj w gównej
mierze o ograniczonym stopniu praktycznego wykorzystania ceramiki tialitowej. Jak dotd brak jest
informacji odnonie wasnoci uytkowych wyrobów
ogniotrwaych na bazie tytanianu glinu pomimo tego,
e podejmowane s ju próby ich stosowania gównie
w metalurgii aluminium.
W niniejszej pracy przeprowadzono analiz
zalenoci pomidzy budow krystaliczn i mikrostruktur a specyﬁcznymi wasnociami cieplnymi
i mechanicznymi tytanianu glinu. W czci eksperymentalnej omówiono najwaniejsze zagadnienia
zwizane z otrzymywaniem kruszywa tialitowego oraz
wytwarzaniem wyrobów ogniotrwaych. W przypadku
wybranych metod formowania uzyskano bardzo obiecujce rezultaty zarówno w odniesieniu do wasnoci
wytrzymaociowych jak i odpornociowych otrzymanych wyrobów próbnych. Testy przeprowadzone na a
linii cigego odlewania aluminium wykazay równie
-jony tlenu
znakomit odporno tytanianu glinu na erozyjne
-kationy
b
i korozyjne dziaanie ciekego aluminium potwierdzajc moliwo praktycznego zastosowania w tej
Rys. 1. Struktura krystaliczna tytanianu glinu [1]
gazi przemysu metali nieelaznych.
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Struktura krystaliczna
Al2TiO5
Anizotropia D
á dla
monokrysztau
Naprenia generowane
podczas zmian temperatury
Rozkad termiczny w
zakresie 800-1280°C

Niska warto Dá dla
polikrysztau
Wysoka odporno na
wstrzs cieplny

Powstawanie siatki
mikrospka
Niezadowalajce wasnoci
wytrzymaociowe

Niska przewodno
cieplna

Rys. 2. Zalenoci pomidzy budow krystaliczn Al2TiO5,
mikrostruktur oraz wasnociami ceramiki tialitowej

przewodnoci cieplnej a tym samym do podwyszonej odpornoci na nage zmiany temperatury [4, 5]. Jednoczenie
mikropknicia te s przyczyn niskich wasnoci wytrzymaociowych oraz zachodzcego w zakresie 800-1280°C
rozkadu termicznego Al2TiO5 na korund i rutyl [2].
Badania modelowe mikrostruktury prowadzone dla tworzyw z rodziny pseudobrukitu wykazay, e istnieje pewna
krytyczna wielko ziaren, poniej której energia wystpujca
w ukadzie jest niewystarczajca do wygenerowania mikropkni [3, 4]. Warto krytycznej wielkoci ziaren w przypadku tialitu nie jest wielkoci sta, lecz maleje ze wzrostem
temperatury wypalania i dla materiau syntetyzowanego
poniej 1500°C mieci si w zakresie 1-4 m [4]. Biorc
pod uwag powysze zalenoci, ograniczenie temperatury
syntezy/spiekania tytanianu glinu powinno hamowa proces
rekrystalizacji prowadzcy do wzrostu rozmiarów ziaren
a tym samym do generowania mikropkni i pogorszenia
wasnoci wytrzymaociowych.
Moliwoci poprawienia wasnoci mechanicznych tialitu
poszukiwano równie na drodze zastosowania rónego
typu dodatków. W badaniach prowadzonych pod tym ktem
uwzgldniono zastosowanie SiO2, Fe2O3, MgO, ZrO2 oraz
dodatku mulitu, ZrTiO4-ZrO2 a take ZrSiO4-MgO [2, 6, 7].
Uzyskane rezultaty wykazay najwiksz popraw wasnoci mechanicznych w przypadku zastosowania MgO, który
obnia temperatur syntezy i zmniejsza rozszerzalno
tworzywa zwizan z powstawaniem tialitu. Dodatkowo
obecno MgO prowadzi do powstania midzyziarnowych faz wtórnych (korundu i spinelu) powstrzymujcych
proces wzrostu ziaren tialitu. W szeregu prac wykazano,
e dodatek SiO2 równie przyczynia si do poprawienia
wasnoci mechanicznych m.in. przez umoliwienie
powstania w wysokiej temperaturze odpowiedniej iloci
midzyziarnowej fazy ciekej uatwiajcej spiekanie.
Dodatek SiO2 w pewnych warunkach obnia równie
temperatur syntezy tialitu redukujc rozszerzalno
tworzywa zwizan z reakcj, której towarzyszy wzrost
objtoci o ok. 11% [2, 8].
Jak wspomniano wczeniej badania ukadu TiO2Al 2O 3 wykazay, e jedyn faz stabiln powyej

temperatury 1280°C jest tytanian glinu oraz, e podczas
wygrzewania tialitu w zakresie ok. 800-1280°C zachodzi jego
rozkad na korund i rutyl [2, 6, 8]. Wykazano, e za proces
rozkadu (zachodzcy najintensywniej w zakresie 11001150°C) odpowiedzialne s charakteryzujce si stosunkowo
maym promieniem jony glinu, które w procesie syntezy nie
zostay zwizane z TiO2 i które w postaci resztkowego Al2O3
stanowi miejsca inicjacji procesu rozkadu [4, 8]. W celu
spowolnienia procesu rozkadu analizowano wpyw rónego
typu stabilizatorów w postaci m.in. SiO2, Fe2O3, MgO i ZrO2
[2, 8, 9, 10]. Uzyskane wyniki wykazay, e na drodze podstawienia kationów domieszki i utworzenia izomorﬁcznych
roztworów staych obniajcych temperatur rozkadu lub
syntezy stanowicych barier dyfuzyjn faz wtórnych moliwe jest znaczne poprawienie stabilnoci termicznej ceramiki
tialitowej [4]. Obserwowany efekt by najwyra niejszy w przypadku zastosowania MgO lub Fe2O3, które wbudowujc si
w podsie kationow struktury krystalicznej tialitu modyﬁkuj
j prowadzc m.in. do zmniejszenia stopnia odksztacenia
omiocianów AlO6 i TiO6. Efekt podwyszonej stabilnoci
zaobserwowano równie w przypadku zastosowania SiO2
lub ZrO2, które nie tworz wprawdzie z tialitem roztworów
staych, lecz równie ograniczaj proces rozkadu obniajc
warto temperatury równowagowej lub/oraz redukujc naprenia skumulowane w strukturze tworzywa [8].
Podsumowujc mona stwierdzi, e najbardziej istotne,
z punktu widzenia uytkownika, wasnoci ceramiki tialitowej
zalene s od parametrów ksztatujcych mikrostruktur
tworzywa. Dlatego te obok iloci i rodzaju zastosowanych
dodatków modyﬁkujcych oraz parametrów procesu syntezy i wypalania, istotn rol odgrywa równie odpowiedni
dobór surowców wyjciowych. Badania prowadzone w celu
okrelenia wpywu zastosowanych surowców na wasnoci
otrzymanego tworzywa wykazay siln korelacj pomidzy
ich uziarnieniem i czystoci a mikrostruktur otrzymanego
produktu.

Cz eksperymentalna
W badaniach jako surowce podstawowe wykorzystano
dwa rodzaje technicznego tlenku glinu zrónicowane pod
wzgldem czystoci i uziarnienia oraz techniczny tlenek tytanu z ziarnami powierzchniowo modyﬁkowanymi zwizkami
glinu oraz zwizkami organicznymi o charakterze hydroﬁlowym. Jako dodatki modyﬁkujce wykorzystano MgO oraz
mikrokrzemionk (Tabela 1).

Surowiec/
dodatek

Skad chemiczny

Uziarnienie

Oznaczenie

99.8% Al2O3

d50=0.65 m

Al2O3 (F)

min 99% Al2O3

d50=4 m

Al2O3 (C)

TiO2 *

min 95% TiO2

<45 m

TiO2

MgO

min 95% MgO

<45 m

MgO

SiO2

min 97,5% SiO2

<45 m

SiO2

Al2O3

* powierzchniowo modyﬁkowany
Tab. 1. Najwaniejsze wasnoci surowców i dodatków
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3

Gsto pozorna [g/cm ]

Badania procesu syntezy i spiekania
3,4
tytanianu glinu prowadzono w temperaturze
1
Ts=1215°C
do 1550°C z wykorzystaniem dylatometru
2
3,2
wysokotemperaturowego firmy SETARAM
3
typ TMA-92. Celem bada byo okrelenie
4
spiekalnoci tialitu czystego oraz wpywu mo3,0
dyﬁkatorów, którymi byy SiO2 i MgO w iloci
do 2%. W trakcie pomiarów próbki w zakresie
2,8
900-1550°C ogrzewano z szybkoci 1°C/min
a nastpnie wygrzewano przez 2h w temperaturze maksymalnej 1550°C. Z wyznaczonych
2,6
zmian wymiarów liniowych próbek walcowych
podczas ogrzewania i studzenia obliczano g2,4
sto pozorn, któr przedstawiono w funkcji
temperatury. Przyjty sposób postpowania
wynika z koniecznoci jednoznacznego ilo2,2
ciowego scharakteryzowania procesu skadaj0
500
1000
1500
cego si z trzech niezalenych zjawisk: reakcji
Pocztek
Pocztek Synteza
Temperatura [°C]
chemicznej, spiekania oraz rozszerzalnoci
spiekania
spiekani Al2TiO5
termicznej.
Kruszywo tialitowe przygotowano z mas
plastycznych otrzymanych przez zarobienie
Rys. 3. Gsto pozorna próbek Al2TiO5 w funkcji temperatury
wod uprzednio homogenizowanej na sucho
mieszaniny surowców wyjciowych w iloci do
20%. Otrzymane z zastosowaniem prasy pasSkadniki, zawarto w % mas.
mowej walce po wysuszeniu wypalano z 2 h przetrzymaniem
Symbol
w temperaturze maksymalnej 1550 i 1650°C. Po wypaleniu
Al2O3 (C)
TiO2
SiO2
MgO
palonk tialitow rozdrobniono i dla ziaren z przedziau 21
52
48
4 mm oznaczono skad fazowy, porowato otwart oraz
gsto pozorn. Na tych samych próbkach prowadzono
2
50
48
2
badania stabilnoci termicznej otrzymanego tytanianu glinu.
3
50
48
2
Polegay one na porównaniu zawartoci Al2TiO5 w próbce po
wygrzaniu w 1150°C w czasie 24 h do wyjciowej zawarto
4
49
47
2
2
Al2TiO5.
Tab. 2. Skad próbek do bada spiekalnoci
Skad fazowy otrzymanego kruszywa oraz próbek po
badaniach stabilnoci termicznej okrelono metod dyfrakcji
rentgenowskiej na dyfraktometrze PW-1050 ﬁrmy Philips
Wyniki bada i dyskusja
z zastosowaniem metody Rietvelda.
W ostatnim etapie pracy przygotowano zestawy z zastoPierwsza seria bada dotyczya spiekalnoci Al2TiO5,
sowaniem rónych frakcji kruszywa hialitowego do otrzymya jej celem byo okrelenie spiekalnoci tialitu czystego oraz
wania wyrobów formowanych z mas pósuchych. Procedura
wpywu modyﬁkatorów, którymi byy SiO2 i MgO. Skady
przygotowania próbek w postaci walców o wymiarach Ø = h
próbek przedstawiono w Tabeli 2.
= 50 mm obejmowaa homogenizacj poszczególnych frakcji
Analizujc zmiany gstoci próbek tialitowych zaobserkruszywa o uziarnieniu dobranym stosownie do metody
wowa mona, e poczwszy od ok. 1000°C rozpoczyna
formowania ze spoiwem w iloci 1-6%, formowanie przez
si wstpne zagszczanie tworzywa (Rys. 3). Jak wynika
prasowanie izostatyczne lub jednoosiowe przy cinieniu
z porównania gstoci substratów (Al2O3 i TiO2) oraz proodpowiednio 180 i 100 MPa, suszenie i wypalanie w 1550duktu (Al2TiO5) proces syntezy tytanianu glinu zwizany jest
1700°C z 2-4 h przetrzymaniem w temperaturze maksymalz ok. 11% przyrostem objtoci. Dlatego te zagszczanie
nej. Oprócz próbek w formie walców przygotowano i wypamateriau zachodzi jedynie do momentu rozpoczcia syntezy
lono równie ubijane wylewy kadziowe w celu sprawdzenia
tialitu (1215°C dla próbek 3, 4 i ok. 1350°C dla 1 i 2). Jedynie
moliwoci ich zastosowania w linii cigego odlewania
dla próbki nr 4 obserwowano niemal monotoniczny wzrost
aluminium. Przeprowadzone pomiary wasnoci próbek po
gstoci tworzywa w trakcie ogrzewania, co niewtpliwie
wypaleniu obejmujce ocen stopnia zagszczenia tworzybyo skutkiem równoczesnego wprowadzenia modyﬁkatorów
wa, pomiar skurczliwoci wypalania, badania odpornoci na
MgO i SiO2. Rentgenowska analiza fazowa wykazaa, e
nage zmiany temperatury (1000°C-woda) oraz odpornoci
w próbkach 1-4 niezalenie od sposobu modyﬁkacji jedyn
korozyjnej na dziaanie ciekego aluminium w warunkach prawykrywaln faz jest tialit. Roztwór stay tialitu i tytanianu
cy linii cigego odlewania (1000°C/48h) umoliwia wstpn
magnezu (MgTi2O5) jest wykrywalny si przy wyszych
ocen moliwoci wykorzystania otrzymanego tytanianu
koncentracjach MgO.
glinu do wytwarzania wyrobów ogniotrwaych.
W celu okrelenia wpywu zastosowanych dodatków
modyﬁkujcych na wasnoci otrzymanego kruszywa tia-
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stabilnosc termiczna [%]

stopien przereagowania [%]

porowatosc otwarta [%]

40
35

Symbol

30
1.1

25

Zawarto dodatków
[% mas.]
SiO2

MgO

Temperatura
wypalania
[°C]

-

-

1550

1.2

-

-

1650

1.3*

-

-

1650

2.1

2

-

1550

2.2

2

-

1650

2.3

2

-

1550

2.4

2

-

1650

80

3.1

-

2

1650

70

3.2

-

4

1550

60

3.3

-

4

1650

50

4.1

1

1

1650

4.2

2

2

1650

4.3

4

4

1550

20
15
10

100

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.2 3.3

4.2 4.4

90

40
100

1.1 1.2 1.3 2.12.2 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.4

80

* jako ródo tlenku glinu zastosowano Al2O3 (F)

60

Tab. 3. Skad próbek do bada wpywu dodatków modyﬁkujcych na spiekalno, stopie przereagowania i stabilno
termiczn

40
20
0

Porowato otwarta

1.2

2.4

3.1 3.3

4.1 4.2 4.4

Rys. 4. Wpyw zastosowanych dodatków modyﬁkujcych
na wasnoci palonki tialitowej

[%]

19-20
3

Gsto pozorna

g/cm

Zawarto Al2TiO5

[%]

98,7

Zawarto Al2TiO5 po badaniach
stabilnoci termicznej (1150°C/24h)

[%]

96,4

2,8-2,9

litowego w pierwszej kolejnoci przeprowadzono badania
Tab. 4. Wasnoci kruszywa tialitowego po wypaleniu
próbek odniesienia otrzymanych z zastosowaniem jedynie
Al2O3 i TiO2 (1.1-1.3 w Tabeli 3). Próbki przygotowane z mas
(Tabela 4).
plastycznych zgodnie z przedstawion wczeniej procedur,
Otrzymany póprodukt zastosowano do przeprowadzenia
charakteryzowaa niska zawarto tialitu (43-73%) oraz niski
prób
formowania rónymi metodami wyrobów tialitowych
stopie spieczenia nawet przy zastosowaniu najwyszych
z
mas
pósuchych. Rezultaty bada wasnoci próbek po
temperatur wypalania (porowato otwarta >25%). Ponadto
wypaleniu
w temperaturze 1680-1700°C potwierdziy przyotrzymany tytanian glinu charakteryzowa cakowity brak
datno
przygotowanego
kruszywa (Tabela 5).
stabilnoci w trakcie wygrzewania w 1150°C (ulega on prakAnaliza
skadu
fazowego
próby B po dugotrwaych badatycznie cakowitemu rozkadowi na tlenki skadowe).
niach
odpornoci
na
nage
zmiany
temperatury prowadzone
Wprowadzenie do skadu masy dodatków modyﬁkujcych
w
krytycznej,
ze
wzgldu
na
stabilno
tialitu temperaturze
w iloci 2-8% wpyno zarówno na stopie przereagowania
tlenków wyjciowych, jak i na spiekalno otrzymanego
tworzywa. W przypadku wszystkich próbek modyﬁkowanych dodatkami udao si poprawi stabilno termiczn
otrzymanego tytanianu glinu (Rys. 4).
Analizujc wpyw dodatków modyﬁkujcych posuono si dwoma parametrami pomocniczymi stopniem
przereagowania substratów oraz stabilnoci termiczn, z których pierwszy stanowi stosunek rzeczywistej
zawartoci tytanianu glinu w próbkach po wypaleniu
do maksymalnej teoretycznej zawartoci Al2TiO5, natomiast drugi to stosunek zawartoci Al2TiO5 w próbce po
wygrzaniu w 1150°C/24h do pocztkowej, rzeczywistej
zawarto Al2TiO5 [11].
a)
b)
Przeprowadzone badania umoliwiy opracowanie
receptury póproduktu o dobrych wasnociach: zadowalajcym stopniu zagszczenia, wysokiej zawartoci
Rys. 5. Tialitowe dysze wylewowe przed (a) i po przeprowadzonych
testach odpornoci korozyjnej (b)
tytanianu glinu oraz wysokiej stabilnoci termicznej
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Literatura

Symbol próby

Wasnoci
A*

B **

C ***

Skurczliwo wypalania

[%]

2,6

3,9

5,9

Porowato otwarta

[%]

18,0

21,0

20,5

Gsto pozorna

g/cm3

2,94

2,87

2,86

Wytrzymao na
ciskanie

[MPa]

68,4

48,7

25,9

1000°C/
woda

>30
cykli

>70
cykli

>30
cykli

Odporno na wstrzs
cieplny
*
**
***

Prasowanie izostatyczne 180 MPa
Prasowanie jednoosiowe 100 MPa
Ubijanie

Tab. 5. Wasnoci próbnych wyrobów tialitowych po wypaleniu

1000°C, nie wykazaa wikszych zmian w stosunku do skadu
palonki wyjciowej oraz skadu fazowego palonki po przeprowadzonych wczeniej badaniach stabilnoci termicznej.
Na zako czenie przeprowadzone zostay badania
odpornoci korozyjnej próbnych wyrobów tialitowych. Badania prowadzono w warunkach przemysowych na linii
cigego odlewania aluminium. Otrzymane metod ubijania
tialitowe dysze wylewowe (Rys. 5) po 48h przetrzymania
w strumieniu ciekego aluminium w temperaturze ok. 1000°C
nie wykazyway widocznych oznak korozji czy erozji. Nie
stwierdzono uszkodze powierzchni dyszy ani penetracji
aluminium w gb materiau, a jedynie miejscowe wystpowanie cienkiej warstwy metalicznego glinu, któr mona
byo atwo usun.

Podsumowanie
1. Wykazano, e sporód testowanych modyfikatorów
jedynie równoczesne wprowadzenie SiO2 i MgO umoliwia uzyskanie dobrych rezultatów z punktu widzenia
czystoci fazowej produktu oraz stabilnoci termicznej
otrzymanego tytanianu glinu.
2. Opracowano metod wytwarzania kruszywa tialitowego
charakteryzujcego si :
– wysok zawartoci tytanianu glinu – ok. 99%,
– wysok stabilnoci termiczn – pow. 97%,
– zadowalajcym stopniem zagszczenia (porowato
otwarta 18–21%).
3. Opracowano metod otrzymywania wyrobów prasowanych o zadowalajcym stopniu spieczenia, charakteryzujcych si wysokimi wasnociami wytrzymaociowymi
oraz znakomit odpornoci na nage zmiany temperatury (ponad 70 zmian 1000oC/woda).
4. Potwierdzono wysok odporno tworzyw tialitowych na
dugotrwae oddziaywanie stopionego aluminium.
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