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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki bada waciwoci tworzyw wysoko glinowych mody kowanych wglikiem krzemu, otrzymywanym
metod chemicznej krystalizacji z fazy gazowej (CVD).
In ltracja metod CVD pozwolia na popraw parametrów mikrostruktury tworzyw wysoko glinowych, przejawiajc si gównie poprzez zmniejszenie udziau objtociowego porów otwartych, a take ich rednicy. Konsekwencj tych zmian jest poprawa waciwoci
uytkowych materiaów, a w szczególnoci wytrzymaoci mechanicznej i moduu sprystoci.
Sowa kluczowe: wyroby ogniotrwae, SiC, in ltracja, waciwoci mechaniczne, porowato

PROPERTIES OF HIGH ALUMINIA BRICKS INFILTRATED WITH SILICON CARBIDE BY USING CVD
This work contains the results of studies on high aluminia bricks properties modi ed by CVD deposited silicon carbide SiC. CVD-in itration
improved microstructure parameters of high aluminia refractories, mostly by the reduction of a shared volume and diameter of the apparent
pores. As a result, improvement of the mechanical properties has been observed especially exural strenght and Youngs modulus.
Keywords: Refractories, SiC, in ltration, mechanical properties, porosity

Wprowadzenie
Substancje nietlenkowe takie jak: wgiel, wgliki, azotki
czy borki od dawna uwaane s za nieodzowne skadniki
wielu tworzyw ogniotrwaych. Najbardziej znanymi i szeroko
stosowanymi s tworzywa ogniotrwae zawierajce w swym
skadzie SiC i/lub C [1-4].
Wysoka ogniotrwao tych skadników, brak ich zwilalnoci przez ule i metale, wysokie przewodnictwo cieplne
i niski wspóczynnik rozszerzalnoci termicznej pozwalaj na
otrzymanie z ich udziaem tworzyw ogniotrwaych o wysokich
parametrach jakociowych i znacznie wyszej trwaoci
eksploatacyjnej.
W technologii produkcji tych tworzyw kadzie si duy
nacisk na zwikszenie ich zwartoci oraz minimalizacj
wymiarów porów otwartych w celu poprawy odpornoci na
utlenianie skadników nietlenkowych.
Ograniczenie utlenialnoci nietlenkowych skadników
tworzyw ogniotrwaych mona osign impregnujc je
wglikiem krzemu. Wglik krzemu z jednej strony stanowi
wtedy wysokoogniotrway skadnik tych tworzyw, a z drugiej
strony – zmniejsza udzia objtociowy oraz wymiary porów
otwartych.
Efektywn metod impregnacji wglikiem krzemu jest
chemiczne jego osadzanie z fazy gazowej - CVD. Stosujc
t technik, mona z fazy gazowej osadzi na powierzchni
i w porach otwartych wysokoogniotrwae substancje o wiza-
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niach kowalencyjnych i jonowych, to jest: wglików, borków,
azotków a take tlenków [5-8].
Wan cech tej metody jest równie moliwo otrzymywania syntetyzowanych zwizków w postaci rónorodnych
form, takich jak: cienkie warstwy monokrystaliczne, bezpostaciowe i grubokrystaliczne, powoki ochronne, pojedyncze
krysztay czy te proszki, co pozwala na otrzymywanie
tworzyw ogniotrwaych nowej jakoci, znajdujcych zastosowanie w wielu dziedzinach techniki [9-12].
W niniejszej pracy przedstawiono badania nad mody kacj
mikrostruktury poprzez impregnacj wglikiem krzemu przemysowych wyrobów wysokoglinowych wytwarzanych przez
jednego z krajowych producentów materiaów ogniotrwaych.
Wyroby te przeznaczone s do pracy w warunkach znaczcych statycznych i dynamicznych obcie mechanicznych,
np. w cyklonowych wymiennikach ciepa, piecach szybowych
czy strefach studzenia pieców obrotowych.

Przygotowanie próbek i metodyka bada
W pracy poddano badaniom trzy gatunki przemysowych
wyrobów wysokoglinowych o zawartoci ok. 60% Al2O3,
których charakterystyk przedstawiono w Tabeli 1. Wyroby,
których symbol zawiera na kocu tylko liter A wyprodukowane zostay w oparciu syntetyczn palonk wysokoglinow,
natomiast wyroby pozostae w oparciu o koncentraty naturalnych andaluzytów.
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Tab. 1. Charakterystyka podstawowych wasnoci stosowanych wyrobów wysokoglinowych
Zawarto skadników [% wag]

Wasnoci

Gatunek:

Al2O3

SiO2

Fe2O3

TiO2

Na2O+K2O

Wytrzymao
na ciskanie [MPa]

Ogniotrw.
p. obci. [T 0,6]

OWT
850oC/woda

Al60-A

60,5

37

1,3

0,6

0,3

40

1620

40

Al60-KA

60,5

37

1,3

0,6

0,3

35

1650

50

Al60-KB

61

36

1,2

0,7

0,4

40

1600

50

Badania przeprowadzano na 5-ciu próbkach z kadego
rodzaju materiau. Próbki w ksztacie prostopadocianów o
wymiarach 5 x 5 x 45 mm wycinano z wyrobów w sposób
losowy. Proces in ltracji próbek wglikiem krzemu przeprowadzono metod chemicznego osadzania z fazy gazowej
w ogrzewanym oporowo obrotowym reaktorze CVD. Jako
reagent stosowano mieszanin obojtnych gazów Ar +
H2, któr nasycano parami metylotrójchlorosilanu CH3SiCl3
(MTS), stanowicego substrat chemiczny w tym procesie
[5,6]. Tworzenie si wglika krzemu polegao na rozkadzie
CH3SiCl3 w fazie gazowej. Produktami tego rozkadu s
gównie SiCl4 i CH4. Kocowy produkt powstaje w wyniku
reakcji: SiCl4 (g) + CH4 (g) = SiC (s) + 4HCl(g)
Parametry prowadzonego procesu CVD przedstawiono
w Tabeli 2.

fazowej oraz mikroskopii skaningowej wykazaa obecno
ß-SiC o strukturze regularnej i charakterystycznym pokroju
sferolitycznym (Rys. 1 i Rys. 2a).

Tab. 2. Warunki procesu inltracji CVD
Parametry procesu CVD
Temperatura
[K]
1363

Przepyw
[sccm]
Ar+50%H2
Ar

30
40

Cinienie
[hPa]

Czas
[h]

1013

2

Rys. 1. Dyfraktogram próbki wyrobu Al60-A impregnowanego wglikiem krzemu

Wystpowanie wglika krzemu w wyrobach potwierdziy
Obecno powstaego SiC potwierdzono Tab. 3. Wpyw impregnacji na zwarto badanych materiaów
rentgenograficznie, stosujc aparat firmy
Prdko fali
Mediana
Philips oraz badajc mikrostruktur metodami
ultradwikowej
Gsto
Porowato
z rozkadu
mikroskopii skaningowej przy uyciu mikroOznaczenie
pozorna
otwarta
rednicy
prdko
odchylenie
próbek
skopu JSM-5400. Wpyw procesu impregnacji
[g/cm3]
[%]
porów
rednia
standard.
na wasnoci badanych próbek okrelono
[D50]
[m/s]
[m/s]
oznaczajc ich zwarto za pomoc takich
Al60-A 2,50
21,1
3606,0
52,5
20,4
wskaników jak:
Al60-A +
2,59
15,1
3828,9
53,7
9,7
– porowato otwarta i gsto pozorna, które
Al60-KA
2,55
19,0
3596,0
67,1
19,9
oznaczono zgodnie z norm PNEN 993-1,
Al60 KA +
2,58
14,6
3663,2
53,7
11,9
– prdko przechodzenia fali ultradwikowej w materiale, któr obliczono na
Al60-KB 2,50
22,1
4317,7
66,4
23,7
podstawie pomiarów czasu jej przejcia,
Al60-KB +
2,72
15,1
4709,5
44,9
12,2
przy uyciu próbnika MT – 541 dla cz-/+) - wyrób przed / po in ltracji
stotliwoci fali 0,5 MHz,
– rozkad wielkoci porów, okrelony metorównie wyniki analizy chemicznej przeprowadzonej w ród porozymetrii rtciowej, stosujc aparat Carlo Erba.
nych punktach przeamu próbek metod EDS, jak równie
Ponadto okrelono wpyw impregnacji wglikiem krzemu
analiza rozkadu pierwiastków w linii (Rys. 2).
na wasnoci mechaniczne tworzywa wyrobów, tj. wytrzymaWyniki bada metod ultradwikow zmian mikroo mechaniczn na zginanie i modu sprystoci, które
struktury
in ltrowanych materiaów oraz wyniki pomiarów
oznaczono metod trójpunktow przy uyciu aparatu Zwick.
ich
porowatoci
wykazay, e sporód badanych tworzyw
Wyniki prdkoci rozchodzenia si fali jak i wytrzymaoci
najlepszy
efekt
zagszczenia
uzyskano dla wyrobów Al60na zginanie oraz moduu sprystoci analizowano stosujc
KAB
(Tab.
3).
metody statystyczne.
Potwierdzeniem tych obserwacji s badania udziau
objtociowego
i rozkadu wielkoci porów otwartych oznaWyniki bada i podsumowanie
czonych metod porozymetrii rtciowej (Rys. 3).
Przyczyn mniejszego zagszczenia wyrobów Al60-KA
Identy kacja fazowa in ltrowanych materiaów przei
Al60-A
prawdopodobnie moe by ich trawienie przez
prowadzona metod dyfrakcyjnej rentgenowskiej analizy
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wodór obecny w ukadzie a)
podczas procesu in ltracji,
a take stosunkowo krótki
czas osadzania SiC (2 godziny). Konsekwencj wprowadzenia SiC jest zmniejszenie porowatoci otwartej
wyrobów oraz wzrost ich
wytrzymaoci mechanicznej
na zginanie i moduu sprystoci (Tab. 4).
Reasumujc mona
stwierdzi, e w zaproponowanych warunkach procesu b)
CVD tworzy si w porach otwartych badanych materiaów
ogniotrwaych wglik krzemu,
ale dla wikszej wydajnoci
procesu konieczna jest optymalizacja warunków CVD poprzez dobór czasu osadzania,
temperatury i udziau wodoru
w ukadzie reakcyjnym.
Praca nansowana z dziaalnoci statutowej Wydziau
Inynierii Materiaowej i Ceramiki AGH nr 11.11.160.603.
Rys. 2. Wyniki bada wyrobu AL60-A w mikroskopie skaningowym: a) metod EDS, b) obraz SEM wraz
z analiz liniow rozkadu pierwiastków
Tab. 4. Wpyw impregnacji na wasnoci mechaniczne
Wytrzymao
na zginanie
Warto
rednia
r [MPa]

Odchylenie
standardowe
S [MPa]

Modu sprystoci
Warto
rednia
E [GPa]

Odchylenie
standardowe
S [GPa]

Al60-A -

17,7

2,8

30,3

0,9

Al60-A +

13,2

1,4

33,2

0,9

AL60-KA -

11,7

1,1

30,3

1,1

Al60-KA +

12,1

1,3

31,4

0,9

AL60-KB -

13,5

2,0

43,5

1,9

Al60-KB+

18,1

1,9

47,5

1,0

-/+ – wyrób przed / po inltracji
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