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Streszczenie
Stosowane powszechnie wysokoglinowe tworzywa ogniotrwae wykazuj znaczn wytrzymao mechaniczn w niskich
temperaturach, natomiast w wysokich temperaturach, powyej 1300°C obserwuje si znaczne obnienie ich wytrzymaoci mechanicznej
zwaszcza, gdy ich skadnikiem jest glina ogniotrwaa lub aktywny tlenek glinu. Przypisywane to moe by migracji tlenków alkalicznych
do granic ziarnowych i tworzeniu si tam, w wyniku reakcji Al2O3 z SiO2, fazy ciekej o niskiej lepkoci.
W pracy przedstawiono wpyw dodatku nanotlenków Al2O3 (Alu-C) i TiO2 (P25) na wysokotemperaturowe wasnoci wyrobów
i betonów korundowych. Stwierdzono, e ju niewielki dodatek tych nanoproszków istotnie zwiksza ich wytrzymao na ciskanie
w niskich i wysokich temperaturach. Wynika to z lokalnego, wystpujcego na granicach ziarnowych, wzrostu zawartoci Al2O3 i wskutek
tego zmniejszenia si iloci fazy ciekej.
Sowa kluczowe: nanotlenki, wysokoglinowe tworzywa ogniotrwae, wytrzymao mechaniczna

THE INFLUENCE OF NANO-SCALED Al2O3 AND TiO2 ON PROPERTIES OF HIGH ALUMINA REFRACTORIES
Refractories of high alumina contents are very popular for using in many applications. They show a very high mechanical strength at
low temperatures. At high temperatures, of above 1300°C, a strong decreasing of the material strength can often be observed, particularly in case of materials containing refractory clay or reactive alumina. This phenomenon can be attributed to the migration of alkali oxides
towards the grain boundary. In this zone in reaction with Al2O3 and SiO2, a liquid phase of low viscosity is formed.
In the paper, the inuence of the nano-scaled aluminium oxide (Alu-C) and TiO2 (P25) on the hot crushing strength of both shaped
materials and alumina concretes was investigated. It was found out that already a very small addition of nano-scaled powders leads to
a considerable increase of the hot crushing strength of the materials under consideration. The results of the examinations indicated that
the very pure alumina product containing no alkali contributes to an increase of the aluminium oxide content in the local ternary system
Na2O-Al2O3-SiO2 in the grain boundary. A reducing of the amount of the liquid phase in this zone and increasing the hot mechanical properties of the material are resulting.
Keywords: Nano-scaled, High alumina refractories, Mechanical properties

1. Wstp
W technologii materiaów ogniotrwaych coraz czciej
stosuje si proszki o subtelnym uziarnieniu, których obecno w masach w istotny sposób zmienia ich waciwoci.
Klasycznym przykadem ich stosowania s betony niskocementowe i ultraniskocementowe, w których cz cementu
glinowego zastpiona jest reaktywnymi mikroproszkami takimi jak tlenek glinu lub krzemu. Pozwala to na uzyskanie istotnej poprawy wasnoci wytrzymaociowych betonów [1-5].
Wspóczesny rynek oferuje szerok gam proszków tlenkowych wytwarzanych rónymi sposobami pozwalajcymi
na otrzymanie produktów o kontrolowanym skadzie chemicznym oraz zrónicowanym rozwiniciu ich powierzchni waciwej.
Wród nich uwag zwracaj otrzymywane metodami pirogenicznymi, wane dla tworzyw ceramicznych, czyste prosz-

ki tlenków glinu, tytanu, cyrkonu i krzemu. rednice ich czstek s wyra nie mniejsze od 1 m. Powierzchnia waciwa
takich nanoproszków znacznie przekracza 50 m2/g. Z uwagi na zwizany z tym nadmiar energii swobodnej wykazuj one czsto skonno do aglomeracji, co moe utrudnia
ich homogeniczne rozprowadzenie w masie. Dziki niewielkim rozmiarom czstki nanoproszków s w stanie wypenia
najmniejsze nawet przestrzenie midzyziarnowe. Efekt ten
moe przyczyni si do zwikszenia zwartoci wyrobu oraz
podniesienia jego wytrzymaoci mechanicznej, zarówno po
wysuszeniu jak i po wypaleniu. Dziki duej powierzchni waciwej nanoproszki s bardzo reaktywne chemicznie, czego
wyrazem jest m.in. ich atwa spiekalno. Przykadowo pirogeniczny tlenek glinu spieka si ju cakowicie w temperaturach poniej 1300°C [6].
Z punktu widzenia zastosowa , wan ich cech jest
dua czysto chemiczna, a zwaszcza brak zanieczyszcze
alkaliami, które niekorzystnie wpywaj na termomechanicz-
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ne wasnoci tworzyw. Takie zalety nanoproszków sugeruj
celowo wprowadzania ich do tworzyw ogniotrwaych, celem mody kacji i poprawy ich wasnoci uytkowych.
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki bada
wpywu dodatku nanotlenków Al2O3 i TiO2 na waciwoci
betonów oraz wypalanych wyrobów korundowych.

2. Materiay i metodyka bada
W badaniach wykorzystano nanoproszki produkcji niemieckiej rmy Evonik Degussa GmbH, tj. tlenek glinu o nazwie handlowej AEROXIDE Alu-C (Alu-C), którego powierzchnia waciwa wynosia 100 m2/g oraz tlenek tytanu o
nazwie handlowej AEROXIDE TiO2 P 25 (P25) i powierzchni
waciwej 50 m2/g. Tlenki te zawieraj poniej 0,5% zanieczyszcze - gównie w postaci SiO2 i Fe2O3 [6].
Na podstawie wstpnych bada stwierdzono, e racjonalne dodatki tych nanoproszków do korundowych tworzyw
ogniotrwaych nie powinny przekracza 0,5% [7].

3. Betony próbne – otrzymywanie i wasnoci
Próbki betonów przygotowano zgodnie z aktualn norm EN1402-5 [8]. Skady materiaowe prób przedstawiono w Tabeli 1.
Dodatkami organicznymi w betonach byy rodek dyspersyjno-upynniajcy o nazwie handlowej M-ADS/M-ADW
rmy Almatis GmbH oraz wókna polipropylenowe. Zagszczone wibracyjnie próbki betonów po okresie dojrzewania
poddano suszeniu, a nastpnie wypaleniu w temperaturze
1200 i 1600°C. Wysuszone i wypalone próbki betonów poddano porównawczym badaniom wasnoci standardowych
zgodnie z norm EN1402-6, a ponadto oznaczeniom ogniotrwaoci pod obcieniem oraz obserwacjom mikrostruktury
metod mikroskopii skaningowej. Wybrane wasnoci badanych betonów próbnych przedstawiono w Tabeli 2.
Z przedstawionych w Tabeli 2 danych wynika, e ju tak
niewielki, bo tylko 0,3% dodatek nanoproszków powoduje wyra ny wzrost wytrzymaoci mechanicznej betonów.
Szczególnie istotny jest wzrost wytrzymaoci betonów po
ich wypaleniu. Wytrzymao jest prawie dwukrotnie wysza
w porównaniu z typowymi wartociami uzyskiwanymi dla
handlowych gatunków betonów korundowych. Tak znaczna
wytrzymao betonów zawierajcych nanoproszki zapewne zwizana jest z lepsz, dziki tym dodatkom, spiekalnoci tworzywa. Zastanawiajce przy tym jest, e dodatek
mieszaniny nanoproszków mniej wpywa na wytrzymao
mechaniczn ni oddzielne ich dodatki.
Drugim efektem dodatku nanoproszków do betonów korundowych jest podwyszenie ich ogniotrwaoci pod obcieniem, wynikajce zapewne ze zmniejszenia si koncentracji zanieczyszcze w obszarze granic midzyziarnowych.

4. Wyroby formowane – otrzymywanie
i wasnoci
Podstawowymi skadnikami wyrobów wypalanych by
spiekany tlenek glinu w gatunku T60 rmy Almatis GmbH
oraz reaktywny tlenek glinu (713-10) rmy Nabaltec AG.
Jako lepiszcze w tych wyrobach stosowano glin ogniotrwa
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Tabela 1. Skad materiaowy mas betonowych, B0.
Table 1. Body composition of the castables, B0.
Skadnik

Zawarto [% wag.]

Elektrokorund 0-6 mm

68,0

Elektrokorund < 0,1 mm

10

Reaktywny tlenek glinu
(CTC 50, Almatis GmbH)

15

Ogniotrway cement
(Secar 71)

6

Skadniki organiczne

1,01
Oznaczenie rodzaju próby

Dodatek:

BO

B1

B2

B3

Al2O3 (Alu-C)

-

0,3

-

0,15

TiO2 (P25)

-

-

0,3

0,15

woda

5,3

5,0

5,0

5,0

Tabela 2. Wybrane wasnoci betonów korundowych.
Table 2. Selected properties of alumina castables.

Rodzaj
próby

Wytrzymao na ciskanie
próbek po wysuszeniu
i wypaleniu [N/mm2]

Ogniotrwao
pod obcieniem
T0,6 [°C]

110°C

1200°C

1600°C

B0

54,8

92

166

1590

B1

57,6

161

275

1650

B2

63,5

171

247

1610

B3

60,2

90

207

1670

w gatunku G1, alkohol poliwinylowy lub nowy rodzaj spoiwa
o nazwie handlowej TEGOBOND LT [9]. Spoiwo to oparte na
polisiloksanach produkowane jest przez rm Evonik Goldschmidt GmbH. Jako nanoproszek stosowano Alu-C dodawany w iloci 0,5%. Skady surowcowe mas na wyroby korundowe przedstawiono w Tabeli 3.
Masy po zestawieniu surowców homogenizowano w mieszadle, a nastpnie po nawileniu formowano z nich standardowe walce o wymiarach φ 50 x 50 mm pod naciskiem
100 MPa, które po wysuszeniu wypalono w temperaturze
1500°C przez 2h w atmosferze powietrza.
Wypalone wyroby próbne poddano badaniom wytrzymaoci mechanicznej w warunkach ciskania w temperaturze pokojowej (CCS) oraz w temperaturze 1400°C (HCS)
w atmosferze powietrza, oraz obserwacjom mikrostruktury
metod mikroskopii skaningowej. Wyniki bada wytrzymaociowych zestawiono w Tabeli 4.
Wpyw dodatku nanotlenku na wytrzymao mechaniczn formowanych wyrobów korundowych jest bardzo zrónicowany. Wyroby czysto korundowe (F0) maj wytrzymao na ciskanie w temperaturze pokojowej blisko dwudziestokrotnie nisz w porównaniu z wyrobami zawierajcymi
dodatek spoiwa w postaci gliny lub polisiloksanu. Dodatek
nanoproszku Alu-C nie wpywa w sposób istotny na wytrzymao mechaniczn badanych spoiw w temperaturze pokojowej.

WPYW DODATKU NANOTLENKÓW Al2O3 I TiO2

Tabela 3. Skad materiaowy mas korundowych na wyroby formowane.
Table 3. Composition of the mixtures for shaped alumina materials.
Skadnik

Zawarto [% wag.]

Skadniki gówne
Spiekany Al2O3 1–2 mm

55,0

Spiekany Al2O3 < 0,1 mm

40,0

Reaktywny Al2O3

5,0

NA WA CIWO CI TWORZYW WYSOKOGLINOWYCH

Nano SEM (betony) oraz w mikroskopie rmy JEOL (wyroby formowane). Mikrostruktur wraz wynikami analizy punktowej dla próbek betonów przedstawiono na Rys. 1-4, a dla
próbek wyrobów formowanych na Rys. 5 i 6.
Mikrostruktury betonów B0 i B1 s bardzo podobne do
siebie. W obu przypadkach widoczne s due ziarna korundu, pomidzy którymi wystpuj gsto upakowane ziarna osnowy, skadajcej si z mieszaniny drobnych, rzdu
1-3 m krystalitów korundu oraz dobrze wyksztaconych
krystalitów hibonitu, tworzcych midzy sob bezporednie zrosty.

Oznaczenie próbek
Dodatki

F0

F1

F2

F3

F4

F5

Al2O3 (Alu C)

-

0,5

-

0,5

-

0,5

Glina ogniotrwaa ( G1)

-

-

5,0

5,0

-

-

Polisiloksan
TEGOBOND LT

-

-

-

-

4,0

woda

-

-

4,0

4,0

-

-

Alkohol poliwinylowy
(35%)

4,0

4,0

-

-

-

-

4,0

Tabela 4. Wytrzymao mechaniczna CCS i HCS wyrobów formowanych.
Table 4. Cold crushing (CCS) and hot crushing (HCS) strength of
the shaped batches.

Rodzaj próbki

CCS
[N/mm2]

HCS
[N/mm2]

Zmiana HCS
w porównaniu do
HCSF0 [%]

F0

6,2

1,8

-

F1

5,9

2,1

+17,0

F2

97,5

1,3

-28,0

F3

95,7

1,4

-22,0

F4

91,2

2,6

+44,0

F5

90,5

3,1

+72,0

W przypadku wytrzymaoci na ciskanie oznaczonej
w temperaturze 1400°C sytuacja jest wyra nie inna. Dodatek nanoproszku podnosi wytrzymao na ciskanie czystych próbek korundowych o okoo 17%. Zgodnie z oczekiwaniem, w wysokich temperaturach wytrzymao wyrobów
wizanych glin ogniotrwa jest wyra nie nisza w porównaniu z wyrobem czysto korundowym. Dodatek czystego nanotlenku Alu-C tylko nieznacznie poprawia t wasno. Najwysze wytrzymaoci na ciskanie, oznaczone zarówno w temperaturze pokojowej jak i w temperaturze 1400°C, wykazay wyroby próbne zawierajce dodatek spoiwa TEGOBOND
LT. Wprowadzenie Alu-C powoduje dodatkowe wzmocnienie
siy tego wizania w wysokich temperaturach o blisko 30%.
Naley sdzi, e jest to efekt tworzenia si wiza pomidzy SiO2 pochodzcym ze spoiwa, a ziarnami Al2O3, ulegajcymi w wysokich temperaturach procesowi mulityzacji [9].

5. Mikrostruktura betonów korundowych
Obserwacje mikrostruktury próbnych wyrobów formowanych i betonów korundowych wraz z analiz EDS przeprowadzono przy pomocy mikroskopów skaningowych Nova 200

a)

b)
Rys. 1. Beton B0: a) obraz SEM mikrostruktury, b) analiza EDS
wskazujc na obecno hibonitu (CA6); punkty 1, 3, 4 – korund,
punkty 2, 5-10 – hibonit.
Fig. 1. Castable B0: a) SEM image of the microstructure and b) EDS
analysis indicating the presence of calcium hexa-aluminate (CA6):
points 1, 3, 4 – alumina and points 2, 5-10 – CA6.

Osnowa betonu B1 z dodatkiem Alu-C wydaje si by bardziej drobnoziarnista i silniej spieczona, co sugeruje peniejsze przereagowanie. Obydwie te cechy jeszcze bardziej widoczne s w przypadku próbek betonów z dodatkiem TiO2 lub
mieszaniny Alu-C i P 25 w stosunku 1/1. W próbkach tych widoczne s lady wzajemnych reakcji przejawiajce si zani-
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a)

a)

b)

b)

Rys. 2. Beton B1: a) obraz SEM mikrostruktury, b) analiza EDS
wskazujc na obecno hibonitu (CA6); punkty 1, 3, 7 – korund,
punkty 2, 4-6 – hibonit.
Fig. 2. Castable B1: a) SEM image of the microstructure and b) EDS
analysis indicating the presence of calcium hexa-aluminate (CA6):
points 1, 3, 7 – alumina and points 2, 4-6 – CA6.

Rys. 3. Beton B2: a) obraz SEM mikrostruktury, b) analiza EDS
wskazujc na obecno hibonitu (CA6); punkty 1, 4, 5 – korund,
punkty 2, 3, 6, 7 - hibonit.
Fig. 3. Castable B2: a) SEM image of the microstructure and b) EDS
analysis indicating the presence of calcium hexa-aluminate (CA6):
points 1, 4, 5 - alumina and points 2, 3, 6, 7 - CA6.

kiem granic midzyziarnowych. Wyniki analiz punktowych
w poczeniu z analiz rentgenowsk sugeruj, e TiO2 zawarty w dodatkach migrowa do glinianu wapniowego.
W dodatkowych badaniach przeprowadzono analiz liniow stosunku Na/Al w wypalonych próbkach betonów B0
i B1. Otrzymane wyniki przedstawiono na Rys. 4.
Wyniki bada metod EDS osnowy próbek betonów
wskazuj, e wszystkie ich ziarna zawieraj domieszk tlenku Na2O. Jego koncentracja jest najwiksza w obszarze granic midzyziarnowych, Dodatek bardzo czystego chemicznie nanotlenku glinu Alu-C zwiksza wyra nie stosunek Al2O3
do Na2O w tym obszarze (efekt rozcie czenia), czym mona wytumaczy jego korzystny wpyw na wasnoci mechaniczne betonu w wysokich temperaturach.

6. Mikrostruktura wyrobów formowanych
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W badaniach tych porównano mikrostruktur nie zawierajcej nano-dodatków próbki F0 z próbkami wyrobów, w których stwierdzono wzrost wytrzymaoci na ciskanie w wysokich temperaturach (HCS), to jest wyrobów F1, F4 i F5.
Na Rys. 5 przedstawiono mikrostruktur wyrobów próbnych F0 i F1 wraz z zaznaczonymi obszarami, gdzie dokonano kilku pomiarów skadu chemicznego metod analizy
rentgenowskiej w mikroobszarach (EDS). Wynika z nich, e
w osnowie wyrobu F0 zawarto Na2O przekracza nawet 2%,
natomiast dodatek Alu-C do wyrobów zmniejsza poziom jego
zawartoci a o 20-40%. Podobn zaleno obserwowano
równie w próbkach wyrobów ze spoiwem polisiloksanowym.
Spoiwo to zwiksza spoisto tworzywa korundowego
wskutek tworzenia bardzo czystych mostków krzemionkowych, spajajcych ze sob ziarna Al2O3 [9]. Na Rys. 6 przed-
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NA WA CIWO CI TWORZYW WYSOKOGLINOWYCH

a)
a)

b)

b)
Rys. 4. Analiza liniowa EDS wypalonych próbek: a) beton B0 i b)
beton B1; próbka B0 - 42,36 m/1573 pkt., stosunek Al/Na = 90,2;
próbka B1 - 49,73 m/1606 pkt., stosunek Al/Na = 95,8
Fig. 4. EDS - line-scan analysis of red samples: a) castables B0 and
b) castable - B1; sample B0 - 42,36 m/1573 pkt., ratio Al/Na = 90,2;
sample B1 - 49,73 m/1606 pkt., ratio Al/Na = 95,8

stawiono mikrostruktur próbek tych wyrobów, wypalonych
w temperaturze 1500°C. W tym przypadku faza szklista
wystpujca midzy ziarnami korundu (próba F4) zawieraa 1-6% Na2O. Po wprowadzeniu czystego Alu-C zawarto tlenku sodu w tym obszarze spada wyra nie do poziomu 1-3%. Tak jak w przypadku betonów korundowych zjawiskiem tym mona wytumaczy korzystny wpyw zastosowanego nanotlenku glinu na wytrzymao mechaniczn w
wysokich temperaturach badanych wyrobów korundowych
wizanych przy pomocy spoiwa TEGOBOND LT.

7. Podsumowanie
Otrzymane wyniki wskazuj, e ju niewielki dodatek nanoproszków Al2O3 i TiO2 wywiera istotny wpyw na szereg wasnoci wyrobów formowanych oraz betonów korundowych.
Dua reaktywno i spiekalno tych nanoproszków prowadzi do uksztatowania mikrostruktury badanych tworzyw
ogniotrwaych charakteryzujcej si wystpowaniem duej
iloci zrostów midzykrystalicznych.

Rys. 5. Obraz SEM mikrostruktury tworzyw korundowych bez spoiwa polisiloksanu wraz z obszarem chemicznej analizy rentgenowskiej: a) próbka F0 i b) próbka F1 - 0,5% Alu-C; pow. 5000x.
Fig. 5. SEM image of microstructure of the alumina material with
no Tegobond LT together with marked area of X-ray chemical analysis: a) sample F0 and b) sample F1 - 0,5% Alu-C; magn. x5000.

W tworzywach korundowych, zwaszcza zawierajcych
pewien udzia SiO2, du rol w ksztatowaniu si wasnoci
termomechanicznych odgrywa obecno tlenku sodu. Tlenek ten pochodzi gównie z otrzymywanego metod Bayera
tlenku glinu. Wskutek duej mobilnoci alkaliów w wysokich temperaturach, spowodowanej miedzy innymi wysok
prnoci ich par, tlenek sodu w procesie wypalania wyrobów ulega koncentracji w obszarze granic midzyziarnowych. Std te ju niewielka nawet jego ilo istotnie wpywa na obnienie temperatury powstawania fazy ciekej oraz
wzrost jej iloci, a tym samym na pogorszenie wasnoci termomechanicznych. Wprowadzony czysty chemicznie nanotlenek glinu osadza si w trakcie procesu mieszania masy
na powierzchni wikszych ziaren korundu. Efektem tego jest
zwikszenie si wzgldnej iloci Al2O3 w stosunku do Na2O.
Analiza trójktów wspótrwaoci w ukadzie trójskadnikowym Na2O–Al2O3–SiO2 [10] wskazuje, e zwikszenie stosunku Al2O3/Na2O moe prowadzi do wyra nego podwyszenia zarówno temperatury powstawania jak i zmniejszenia
iloci fazy ciekej w tym ukadzie. Zjawiska to wpywaj korzystnie na wasnoci termomechaniczne badanych tworzyw.
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Rys. 6. Obraz SEM mikrostruktury tworzyw korundowych ze spoiwem polisiloksanu wraz z obszarem chemicznej analizy rentgenowskiej: a) próbka F4 i b) próbka F5 - 0,5% Alu-C; pow. 2000x.
Fig. 6. SEM image of microstructure of the alumina material with
Tegobond LT together with marked area of X-ray chemical analysis: a) sample F4 and b) sample F5 - 0,5% Alu-C; magn. x2000.

8. Wnioski
1. Zastosowane w badaniach dodatki nanotlenków poprawiaj znacznie wytrzymao mechaniczn tworzyw korundowych, zarówno w niskich jak i w wysokich temperaturach.
2. Odpowiedzialn za to jest m.in. wysoka reaktywno nanoproszków, wynikajca z ich bardzo drobnego uziarnienia i zwizanego z tym wysokiego rozwinicia powierzchni waciwej. Cechy te uatwiaj spiekanie i tworzenie si
bezporednich zrostów midzyziarnowych w tworzywie.
3. Dua czysto zastosowanych nanotlenków sprzyja
zmniejszeniu koncentracji zanieczyszcze w osnowie,
mogcych sprzyja tworzeniu si fazy ciekej. Efektem
tego jest poprawa wasnoci termomechanicznych wyrobów ogniotrwaych na bazie tlenku glinu.
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