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Streszczenie
Jednym z najbardziej istotnych parametrów funkcyjnych szkliw przeznaczonych na pytki podogowe jest ich odporno na cieranie. Najczciej wykorzystywanym sposobem zwikszenia odpornoci szkliw pytkowych na zuycie cierne jest nadanie im struktury dewitrykatu i uzyskanie szkliw szko-krystalicznych. Ze wzgldu na rónorodno wykorzystywanych na liniach produkcyjnych technik nakadania szkliw na pytki podogowe uzyskuje si po ich aplikacji warstwy szkliwa o rónej teksturze. Interesujcym zagadnieniem jest
poznanie ewentualnego wpywu metody aplikacji szkliwa na pytki podogowe, na odporno warstwy szkliwa na zuycie cierne po wypaleniu. W pracy przedstawiono wpyw wybranych technik szkliwienia na mechaniczn odporno na cieranie szkliwa szko-krystalicznego z ukadu MgO-CaO-Al2O3-SiO2.
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INFLUENCE OF GLAZING TECHNIQUES UPON THE WEAR RESISTANCE
OF GLASS-CERAMIC GLAZE FOR TILES
Wear resistance is one of the most important functional parameter of glazes for oor tiles. Devitrication resulting in the formation of
glass-ceramic glazes is the most common way for increasing the wear resistance of tile glazes. Glaze layers of different texture are obtained
due to a variety of techniques in the production lines used to apply glazes on the oor tiles. Recognition of possible effects of the glaze
application method on wear resistance of the glaze layer after ring is an interesting issue. In the work, the effect of selected techniques
of glazing on the wear resistance of glass-ceramic glaze in the MgO-CaO-Al2O3-SiO2 system is shown.
Keywords: Glass-ceramic glaze, Wear resistance, Glazing, Floor tile

1. Wprowadzenie
Podogowa pytka szkliwiona jest wyrobem zoonym
z wielu warstw: sprasowanej masy pytkowej, angoby oraz
od jednej do kilku nakadanych rónymi technikami warstw
szkliw i dekoracji. Warstwy te lece jedna na drugiej cz
si ze sob trwale w procesie wypalania.
W wyniku procesów zykochemicznych zachodzcych
w procesie wypalania otrzymuje si wyrób o rónorodnej teksturze w jego kolejnych warstwach. Waciwoci zewntrznej
warstwy szkliwa znajdujcego si na stronie licowej pytek
decyduj o ich niektórych cechach funkcjonalnych, z których
najwaniejsz jest odporno na cieranie i zarysowanie.
Szkliwa charakteryzuj si gorszymi waciwociami
mechanicznymi ni polikrystaliczne tworzywa pytkowe, zarówno kamionkowe (monocottura) jak i gresowe (gres porcellanato). Dlatego od pewnego czasu stosuje si na pytki
podogowe szczególny rodzaj szkliw o strukturze dewitrykatów, czsto okrelanych mianem szkliw szko-krystalicznych, które w istotny sposób polepszaj waciwoci mechaniczne szkliwionych powierzchni pytek podogowych [1-4].
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Celem bada , których wyniki s niej prezentowane,
byo poznanie zalenoci pomidzy technikami nakadania
na pytki podogowe szkliw szko-krystalicznych, a ich odpornoci na cieranie po wypaleniu.

2. Materiay i metodyka bada
W badaniach wykorzystano fryt krystalizujc z ukadu MgO-CaO-Al2O3-SiO2 z nukleatorem TiO2 wywoujcym
krystalizacj diopsydu, otrzyman w toku bada wasnych,
oznaczon symbolem M oraz fryt komercyjn XPC 1396
rmy Quimicer, oznaczon symbolem F. Szkliwa przygotowane do bada stanowiy kompozycj obu tych fryt w zmiennych proporcjach podanych w Tabeli 1. Udzia fryty niekrystalizujcej F umoliwia kontrol jakoci powierzchni szkliw,
tj. ich gadkoci i stopnia poysku, poniewa sama fryta M
ulegajc w trakcie wypalania niemal cakowitej transformacji w materia krystaliczny tworzy nieestetyczne szorstkie powierzchnie, praktycznie niezmywalne.
Szkliwa przygotowano metod mokr w mynku kulowym do szybkiego przemiau. Parametry reologiczne zawiesin wodnych szkliw modykowano dodatkiem karbok-
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Tabela 1. Szkliwa i rodzaj ich aplikacji.
Table 1. Types of glazes and applications.
Skad szkliwa [% mas.]
L.p.

Symbol próbki

Fryta
krystalizujca M

Fryta
komercyjna F

70

30

Natrysk pistoletem
1

N1
Polewanie

2

P1

70

30

3

P2

0

100

Sitodruk paski
Podoe/Pasta /Ekran

Rys. 1. Rodzaje nadruków szkliwa szko-krystalicznego na próbkach:
a) wzór kratki o przewicie 0,5 mm, b) wzór kratki o przewicie 1 mm.
Fig. 1. Types of screen printing glass-ceramic glazes: a) mesh of
0,5 mm in size, b) mesh of 1 mm in size.

symetylocelulozy (CMC) oraz trójpolifosforanu sodu. Stopie rozdrobnienia szkliw mierzony pozostaoci na sicie
40 m wynosi 3-5 %.
Pasty sitodrukowe sporzdzono mieszajc wysuszon
porcj szkliwa z zaprawiaczem NF 779 w proporcji 1:0,6,
a nastpnie homogenizowano w trójwalcarce z wakami ze
spieczonego Al2O3.
Próbki do bada przygotowano stosujc 3 techniki nanoszenia szkliw i past:
– szkliwienie przez natrysk zawiesiny wodnej szkliwa o gstoci 1,65 g/cm3 przy uyciu pistoletu szkliwierskiego,
– szkliwienie poprzez polewanie zawiesin wodn szkliwa
o gstoci 1,65 g/cm3 przy pomocy przyrzdu o nazwie
„saneczki” ze szczelin o gruboci 0,25 mm,
– nadruk przy pomocy paskiej drukarki rmy APED i ekranów z siatki poliestrowej 62T ze wzorem kratki przedstawionej na Rys. 1, przy szybkoci przesuwu rakli do
0,22 m/s i sile docisku do 1,6 MPa; nadruk wykonano na
rónych podoach, szkliwach o rónym skadzie naoonych saneczkami, lub bezporednio na warstwie angoby.
Do nakadania szkliw wykorzystano produkcyjne, niewypalone, angobowane pytki gres porcellanato z rmy Ceramika Pilch Jasienica.
Poszkliwione lub nadrukowane pytki wypalono w laboratoryjnym piecu do szybkiego wypalania rmy Nabertherm.
Krzyw wypalania próbek zblion do krzywej wypalania
pytek w piecach przemysowych zamieszczono na Rys. 2.
Cakowity czas wypalania wynosi 55 minut (ogrzewanie-studzenie), przy czym przetrzymywanie w maksymalnej
temperaturze wypalania 1200°C wynosio 4 minuty.
Po wypaleniu warstwy szkliw naoonych rónymi technikami obserwowano na nietrawionych powierzchniach lub

Skad pasty [% mas.]
Fryta
krystalizujca M

Fryta
komercyjna F
0

4

A /Pa1/a

100

5

A /Pa1/b

100

0

6

A /Pa2/a

85

15

7

A /Pa2/b

85

15

8

B / Pa3/a

100

0

9

B / Pa3/b

100

0

10

B / Pa2/a

85

15

11

An / Pa4/a

70

30

12

An / Pa4/b

70

30

Oznaczenia uyte w tabeli: A – warstwa szkliwa: 70 % fryty M i 30 %
fryty F; B – warstwa szkliwa: 100 % fryty F; An – warstwa angoby;
Ekrany: a – siatka 62 T kratka o przewicie oczka 1 mm, b – siatka
62 T kratka o przewicie oczka 0,5 mm.

Rys. 2. Krzywa wypalania próbek w warunkach laboratoryjnych.
Fig. 2. Firing curve of the samples under laboratory conditions.

przeamach próbek w mikroskopie skaningowym Nova Nano
SEM 200.
Waciwoci mechaniczne szkliwonych powierzchni próbek oceniano na podstawie badania ich cieralnoci. cieralno oznaczono na dwustanowiskowym aparacie rmy Gabbrielli, wedug normy PN-EN ISO 10545-7 (metoda
PEI), przy czym za miar stopnia zuycia ciernego przyjto
oznaczony na wadze analitycznej ubytek masy cieranych
próbek po 6000 obrotów obcienia ciernego. W zwizku
z tym nie klasykowano badanych powierzchni do klas odpornoci na cieranie [5].

3. Wyniki bada i wnioski
3.1. Obserwacje SEM
Na Rys. 3-7 przedstawiono wybrane obrazy SEM powierzchni szkliwionych próbek lub ich przeamów. S to wy-
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brane warstwy szkliw na próbkach po ich wypaleniu w 1200°C,
uzyskane po naniesieniu szkliwa
przez natrysk (Rys. 3), polewanie
(Rys. 4) i nadruk (Rys. 5). W przypadku nadruków przedstawiono
obrazy szkliwa szko-krystalicznego nadrukowanego na powierzchni szkliwa nie ulegajcego dewitrykacji (Rys. 5), na powierzchni polikrystalicznego spieku czyli angobie (Rys. 6), oraz szkliwa
szko-krystalicznego nadrukowanego na warstwie tego samego
szkliwa szko-krystalicznego naoonego przez polewanie (Rys. 7).
a)
b)
Przeamy próbek pokrytych
Rys. 3. Obraz SEM próbki N1 - szkliwo naoone przez natrysk: a) powierzchnia, b) przeam.
szkliwem przez natrysk i przez poFig. 3. SEM microphotographs of the N1 sample imposed by the spraying: a) surface, b) fracture.
lewanie róni si midzy sob.
W przypadku natrysku (Rys. 3)
w warstwie szkliwa widoczne s
due pory blisko linii granicznej
podoe-szkliwo, a ponad nimi
znajduje si dua ilo maych pcherzy rozmieszczonych regularnie w warstwie szkliwa. Na przeamie próbki ze szkliwem naoonym przez polewanie (Rys. 4) obserwuje si jedynie due okrge
pory, mniej wicej w rodku obserwowanej warstwy.
W przypadku nadruku szkliwa rónice teksturalne pomidzy
próbkami wynikaj z rodzaju zaa)
b)
stosowanych ekranów sitodrukoRys.4. Obraz SEM próbki P1 - szkliwo naoone przez polewanie: a) powierzchnia, b) przeam.
wych, tj. wzoru kratki o dwóch róFig. 4. SEM microphotographs of the P1 sample imposed by the pouring: a) surface, b) fracture.
nych przewitach oczek.

3.2. Odporno na
cieranie
Wyniki bada odpornoci na
cieranie metod PEI przedstawiono na Rys. 8. Ubytki masy próbek po cieraniu s redni arytmetyczn z 3 oznacze .
Zrónicowanie odpornoci na
cieranie badanych próbek wynika ze sposobu aplikacji szkliwa
szko-krystalicznego na próbki.
Najlepsz, jednakow odporno
na zuycie cierne (szare supki na
histogramie) maj próbki ze szkliwem naniesionym przez natrysk
a)
b)
lub polewanie, niezalenie od zaRys. 5. Obraz SEM próbki B/Pa3/a: a) powierzchnia, b) przeam – widoczny niekorzystny efekt obserwowanych rónic w obrazie
wtopienia si nadrukowanego wzoru kratki w szkliste podoe.
SEM warstw szkliwa naoonych
Fig. 5. SEM microphotographs of the B/Pa3/a sample: a) surface, b) fracture: adverse effects of
przy pomocy tych metod. Stosusubmergence of a grid pattern printed on the glossy substrate are visible.
jc metod sitodruku nie uzyskano
wikszego wzmocnienia mecha-
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nicznego powierzchni próbek; nadrukowana kratka miaa stanowi swoiste „zbrojenie”. Aplikacja szkliwa w postaci pasty
moe da wyniki porównywalne (A/Pa2/b) lub nieco gorsze
(An/Pa4/a, An/Pa4/b) ni w przypadku stosowania natrysku
lub polewania pod warunkiem, e nadrukowana warstwa
szkliwa szko-krystalicznego znajduje si po wypaleniu ponad
powierzchni podoa, tj. angoby lub szkliwa podkadowego. W przypadku, gdy nadrukowana warstwa szkliwa szkokrystalicznego wtopi si cakowicie w podoe (patrz Rys.
5b) nastpuje gwatowne pogorszenie odpornoci na cieranie w stopniu odpowiadajcym szkliwom tradycyjnym, nie
ulegajcym dewitrykacji (Rys. 8, P2) [6].

4. Wnioski
Przedstawione badania i ich wyniki maj charakter utylitarny, technologiczny dotyczcy optymalnego wykorzystania waciwoci szkliw szko-krystalicznych. W badaniach
zastosowano najbardziej popularny sposób aplikacji przemysowej szkliw czyli z zawiesiny wodnej oraz zaproponowano wykorzystanie techniki sitodrukowej do nanoszenia szkliw w postaci past. Jak wykazano wybór sposobu ich
aplikacji na ceramiczne pytki podogowe moe prowadzi
do znacznego podwyszenia waciwoci mechanicznych
powierzchni pytek, bd znaczcego obnienia odpornoci na zuycie cierne.
Najlepsze wykorzystanie mechanicznych waciwoci
szkliw szko-krystalicznych uzyskuje si przy aplikacji szkliwa z zawiesiny wodnej metod natrysku lub polewania.
Stosowanie szkliw szko-krystalicznych w postaci past sitodrukowych daje równie dobre efekty co wyej wymienione techniki, gdy nadrukowuje si warstw szkliwa na podoe polikrystaliczne (angoba) lub szko-krystaliczne (szkliwo podkadowe).

Rys. 6. Obraz SEM próbki An/Pa4/b – szkliwo szko-krystaliczne naniesione sitodrukiem na warstw angoby.
Fig. 6. SEM microphotograph of the An/Pa4/b sample: glaze imposed
by the printing on a layer of engobe.
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Rys. 8. Wyniki pomiarów odpornoci na cieranie badanych próbek na podstawie ubytku ich masy po cieraniu.
Fig. 8. The results of measurements of abrasion resistance of the studied samples obtained on the basis of weight loss after the abrasion.
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