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Streszczenie
Kompozyty ceramiczno–metaliczne ciesz si rosncym zainteresowaniem, poniewa materiay te mog mie waciwoci nieosigalne dla jednofazowych materiaów ceramicznych. Wprowadzenie skadnika metalicznego do ceramiki wpywa na popraw jej waciwoci mechanicznych. Znane jest stosowanie molibdenu w kompozytach np. mullit/Mo, Al2O3/Mo, 3YTZP/Mo, AlN/Mo, które mog osiga
odporno na pkanie nawet 11 MPa·m1/2 i wytrzymao na zginanie 2100 MPa. Molibden stanowi interesujcy skadnik kompozytów do
zastosowa wysokotemperaturowych. Charakteryzuje si bowiem wysok temperatur topienia, wysok wytrzymaoci na rozciganie
na gorco oraz niskim wspóczynnikiem rozszerzalnoci cieplnej. Oprócz tego molibden charakteryzuje si nisk korozyjnoci w kontakcie z niektórymi rodzajami szkie i materiaami ceramicznymi. Wszystkie te cechy sprawiaj, e molibden jest stosowany w przemyle
szklarskim. Celem pracy byo zbadanie moliwoci opracowania spiekanego kompozytu ogniotrwaego, ceramiczno–metalicznego z ukadu ZrO2-Al2O3-SiO2-Mo o duej zwartoci tekstury, jako alternatywnego tworzywa przeznaczonego do pracy w kontakcie z ciekym szkem
sodowo-wapniowym. W wyniku przeprowadzonych prób optymalizacji skadów ziarnowych mas i doboru skadników fazowych z ukadu
Al2O3-SiO2-ZrO2–Mo otrzymano tworzywo kompozytowe o zawartoci ZrO2 ~84 % mas., Mo – 10 % mas. i porowatoci otwartej poniej
8 % oraz wytrzymaoci na ciskanie ok. 470 MPa.
Sowa kluczowe: kluczowe: kompozyt ceramiczno-metaliczny, ukad ZrO2-Al2O3-SiO2-Mo, materia ogniotrway, szko sodowo-wapniowe, reaktywno

A ZrO2–Al2O3–SiO2–Mo CERAMIC-METAL COMPOSITE
Ceramic–metal composites enjoy a growing interest because of their unattainable properties as compared with single-phase ceramic
materials. The introduction of a metallic component to the ceramic matrix in uences improvement of mechanical properties. It is known
that molybdenum doped composites, i.e., mullite/Mo, Al2O3/Mo, 3Y-TZP/Mo or AlN/Mo show the fracture toughness reaching 11 MPa·m1/2
and the bending strength of 2100 MPa. The molybdenum is the interesting component for high-temperature composites. It is characterized by a high melting point, a high hot exure strength and a low thermal expansion coef cient. Moreover the molybdenum demonstrated
low corrosive properties to some kinds of glasses and ceramic materials. All these characteristics cause that the molybdenum is useful
material in the glass industry. The aim of the work was to verify the possibility to produce sintered ceramic-metal composites in the ZrO2Al2O3-SiO2–Mo system, showing large compactness of the texture, and being the alternative material designed for the work in contact
with liquid soda-calcium glass. As a result of the optimization of grain size distribution curves, and selection of the phase composition of
the mixtures, the composite material with a content of ~84 % wt. ZrO2 and ~10% wt. Mo, an open porosity below 8 % and a compressive
strength of approx. 470 MPa was obtained.
Keywords: Ceramic-metal composite, ZrO2-Al2O3-SiO2-Mo system, Refractory material, Sodium-calcium glass, Reactivity

1. Wstp
Kompozyty ceramiczno–metaliczne ciesz si rosncym zainteresowaniem, poniewa materiay te mog mie
waciwoci nieosigalne dla innych materiaów ceramicznych. Wprowadzenie skadnika metalicznego do ceramiki wpywa na popraw jej waciwoci mechanicznych takich jak np. odporno na kruche pkanie, wytrzymao
na zginanie czy rozciganie. Znane jest stosowanie molibdenu w kompozytach: mullit/Mo [1, 2], Al2O3/Mo [3],
3Y-TZP/Mo [4], AlN/Mo [5], które w przypadku poczenia
3Y-TZP/Mo przy zawartoci 70 % obj. molibdenu, charakte-
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ryzuj si wytrzymaoci i odpornoci na kruche pkanie
odpowiednio 2100 MPa i 11,4 MPa·m1/2 [4], a w przypadku
kompozytu mullit/Mo przy zawartoci 90 % obj. molibdenu,
odpowiednio 1100 MPa i 9,2 MPa·m1/2 [2]. Molibden stanowi interesujcy skadnik kompozytów do zastosowa wysokotemperaturowych. Charakteryzuje si bowiem wysok temperatur topienia (2610°C), wysok wytrzymaoci
na rozciganie na gorco (ok. 200 MPa w 1000°C) oraz niskim wspóczynnikiem rozszerzalnoci cieplnej 5,75·10-6/°C
w 1000°C, który jest zbliony do wspóczynnika rozszerzalnoci mullitu (5,13·10-6/°C). Oprócz tego molibden charakteryzuje si nisk korozyjnoci z niektórymi rodzajami szkie
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i materiaami ceramicznymi oraz brakiem reakcji ze szkem
powodujcej niekorzystne zabarwienia szka. Wszystkie te
cechy sprawiaj, e molibden jest stosowany w przemyle
szklarskim, np. jako elektrody do topienia szka, mieszada
albo rdzenie do mieszade, elementy grzejne, tygle do topienia, narzdzia do cignicia szka. Blacha molibdenowa
uywana jest równie jako wzmocnienie materiaów ogniotrwaych topionych typu AZS, stosowanych na wyoenia wanien szklarskich w strefach wzmoonego przepywu szka,
celem ochrony wyrobów ogniotrwaych przed erozj. Stosowane s dwa rozwizania wzmocnie wyrobów topionych
za pomoc blach molibdenowych: pierwsze rozwizanie ( rmy Plansse) polega na stosowaniu ksztatek z blachy molibdenowej, które montowane s na powierzchniach wyrobów ogniotrwaych bdcych w kontakcie z przepywajcym
szkem, drugie rozwizanie ( rmy Refel), w którym wkadki
molibdenowe zatapiane s w wyrobie ogniotrwaym na etapie jego produkcji tak, aby znajdoway si tu przy jego powierzchni szczególnie naraonej na niszczenie [6-7].
Celem pracy byo zbadanie moliwoci opracowania spiekanego kompozytu ogniotrwaego, ceramiczno–metalicznego z ukadu ZrO2-Al2O3-SiO2-Mo o duej zwartoci tekstury, jako alternatywnego tworzywa przeznaczonego do pracy
w kontakcie z ciekym szkem sodowo-wapniowym.

2. Obliczenia termodynamiczne przy
wykorzystaniu programu FactSage
W celu okrelenia reaktywnoci skadników na kontakcie ze stopionym szkem sodowo-wapniowym i wytypowania skadu wyjciowego kompozytu przeprowadzono obliczenia udziau fazy ciekej w temperaturze 1500°C. Do oblicze wykorzystano program FactSage.
W obliczeniach brano pod uwag takie skadniki jak Al2O3,
mullit, krzemian cyrkonu, oraz mieszanin Al2O3, ZrO2 i SiO2
oraz molibden i jego krzemki: Mo3Si, Mo5Si3, MoSi2. Przyjto, e udzia szka i sumy skadnika ceramicznego i metalicznego wynosi odpowiednio 75 % mas. i 25 % mas. Przyjto
równie zaoenie, e oddziaywanie pomidzy skadnikami
kompozytu i szka zachodzi bez udziau fazy gazowej – symulacja warunków bezporedniego oddziaywania materiau ze szkem ciekym. Wyniki oblicze przedstawiono w Tabeli 1, tam te podano skad przemysowej próbki szka sodowo-wapniowego.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, e
z ukadu ZrO2-Al2O3-SiO2 najtrwalszym termodynamicznie
skadnikiem w obecnoci szka sodowo-wapniowego jest
ZrO2. Jeeli chodzi o molibden i jego krzemki, wszystkie
ulegaj w analizowanych warunkach nieznacznemu przereagowaniu pod wpywem skadników szka. W przypadku
molibdenu powstaje MoO2. W temperaturze 1500°C ubytek
masy molibdenu w porównaniu do masy wyjciowej moe
wynosi ok. 0,1 % mas. Krzemek Mo3Si rozkada si z kolei
do Mo. W temperaturze 1500°C ubytek masy Mo3Si moe
wynosi ok. 0,8 % mas., natomiast Mo5Si3 w temperaturze
1500°C rozkada si do Mo3Si. Ubytek masy tego krzemku
moe wynosi ok. 3 % mas. S to znikome iloci w porównaniu z reaktywnoci Al2O3, SiO2 lub mullitu, które w analizowanych warunkach cakowicie rozpuszczaj si w szkle.
Na podstawie przeprowadzonych oblicze termodynamicznych ustalono, e podstawowymi skadnikami kompozytu winien by tlenek cyrkonu wzmocniony czstkami molibdenu, natomiast udzia Al2O3 i SiO2 winien by ograniczony.

3. Eksperyment
Podstawowymi skadnikami kompozytu ceramiczno-metalicznego byy tlenki cyrkonu - ZrO2 (kompozycja tlenków
stabilizowanych np.: CaO i MgO i niestabilizowanych), we
frakcjach ziarnowych z zakresu 0-0,5 mm, w iloci 84 % mas.
(w przeliczeniu na skadniki stae) oraz proszki molibdenu
w iloci 10 % mas., Al2O3 i SiO2 cznie w iloci 6 % mas. Na
Rys. 1 i 2 przedstawiono przykadowe kompozycje ziarnowe dla frakcji ZrO2 jakie stosowano w masach kompozytów.
Kompozyty wytwarzano wedug schematu przedstawionego na Rys. 3. Najpierw homogenizowano skadniki masy
w korundowym mynku kulowym. Stosunek wagowy skadników masy do kul wynosi 1:2. Mas homogenizowano
na mokro w obecnoci etanolu (czysto 99 %), w czasie
0,25–0,5 h. Po zhomogenizowaniu mas poddawano suszeniu, celem odparowania etanolu. Nastpnie do masy dodawano spoiwo w iloci 4 % mas., (roztwór wodny glikocelu,
stenie 4 %), po czym formowano z niej próbki.
Formowanie próbek przeprowadzano na prasach o nacisku jednoosiowym, przy cinieniu 200 MPa. Formowano
próbki o rednicy d = 20 mm i wysokoci h = 20 mm. Próbki dalej poddawano suszeniu oraz wypalaniu swobodnemu
w piecu gra towym rmy Seco Warwick, w atmosferze ar-

Tabela 1. Zestawienie wylicze termodynamicznych wykonanych dla temperatury 1500°C.
Table 1. Thermodynamic calculations for the temperature of 1500°C.

CIEK EJ

STA EJ

Ubytek masy
materiau
[%]

Mo

74,986

24,973 Mo + 0,361´10-1 MoO2

0,108

Mo3Si

74,972

24,788 Mo3Si + 0,193 Mo + 0,414´10-1 Fe

UDZIA FAZY [% mas.] lub [g]

-1

0,848

Mo5Si3

74,961

24,226 Mo5Si3 + 0,723 Mo3Si + 0,852´10 FeSi

3,096

MoSi2

74,957

24,780 MoSi2 + 0,163 Mo5Si3 + 0,945´10-1 FeSi

0,880

-1

-2

Al2O3

99,936

0,497´10 Fe2O3 + 0,925´10 NaO2

Mullit

99,935

0,508´10-1 Fe2O3 + 0,900´10-2 NaO2

ZrSiO4
AZS

Szko sodowo-wapniowe:
73,58 SiO2, 11,68 CaO, 12,47 Na2O,
1,21 Al2O3, 0,8 MgO, 0,12 Fe2O3,
0,08 TiO2, 0,06 K2O

UK AD REAKCYJNY
Szko / materia wyjciowy
75 % mas./25 % mas.

48 % Al2O3
40 % ZrO2
12 % SiO2

83,113

89,933

-1

100
100
-2

16,806 ZrO2 + 0,722´10 Fe2O3 + 0,408´10 NaO2

32,776

10,000 ZrO2 + 0,537e-01 Fe2O3 + 0,833´10-2 NaO2

Al2O3 100
ZrO2
0
SiO2 100
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Rys. 1. Rozkad wielkoci ziaren ZrO2 – skady 4 i 9.
Fig. 1. Grain size distribution curve of ZrO2 – compositions 4 and 9.
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Rys. 2. Rozkad wielkoci ziaren ZrO2 – skady 10 i 11.
Fig. 2. Grain size distribution curve of ZrO2 – compositions 10 and 11.

gonu (przepyw 40 l/h), w temperaturze 1600°C; czas przetrzymania w temperaturze maksymalnej wynosi 2 godziny.

4. Omówienie wyników bada
Wypalone próbki kompozytów poddano badaniom, w ramach których oznaczono gsto pozorn, porowato
otwart, wytrzymao na ciskanie w temperaturze pokojowej, skurczliwo wypalania oraz wykonano badania rentgenogra czne XRD (aparat X’PertPRO MPD PANanalytical)
i mikrostrukturalne (SEM, Jeol). Wyniki te zaprezentowano
odpowiednio w Tabeli 2 i na Rys. 4-5. W Tabeli 2 zestawiono
wyniki wasnoci próbek kompozytów. Na Rys. 4 i 5 zaprezentowano odpowiednio wyniki bada rentgenogra cznych
oraz wybrane mikrostruktury nowego kompozytu.
Najlepszymi wasnociami sporód prezentowanych
kompozytów charakteryzowao si tworzywo nr 11. Gsto

334

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 2, (2011)

tworzywa 11 po wypaleniu w 1600°C w atmosferze przepywajcego argonu wynosia 5,15 g/cm3, porowato otwarta 7,40 % a wytrzymao na ciskanie w temperaturze pokojowej 477MPa. Dla porównania wytrzymao na ciskanie wyrobów topionych typu HZ o zaw. 94 % mas. ZrO2 (odmiana jednoskona), stosowanych w przemyle szklarskim
w kontakcie z ciekym szkem, wynosi 350 MPa.
Analiza fazowa jakociowa (Rys. 4) ujawniaa w skadzie
obecno nastpujcych faz: baddeleit, molibden, krzemki
molibdenu, tj. Mo5Si3 i Mo3Si oraz spinel typu MA, który powsta na skutek reakcji MgO stabilizujcego ZrO2 z Al2O3
– skadnikiem wprowadzanym do masy, co równoczenie
prowadzio do destabilizacji ZrO2 i powstania baddeleitu.
Obecno krzemków molibdenu ujawniona po wypaleniu, moe by pozytywna, poniewa krzemki te, jak wykazay obliczenia termodynamiczne, s obok molibdenu duo
trwalsze w obecnoci skadników szka ni Al2O3 czy SiO2.
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Równoczenie ich obecno moe stanowi barier ochronn dla samego molibdenu, która bdzie zapobiega jego utlenianiu w okresie zanim tworzywo zacznie pracowa cakowicie zanurzone w ciekym szkle.

5. Wnioski
Przeprowadzone obliczenia termodynamiczne wskazuj
na bardzo wysok trwao chemiczn molibdenu i krzemków molibdenu oraz ZrO2 w stosunku do Al2O3, SiO2 i ZrSiO4
w kontakcie ze stopionym szkem sodowo-wapniowym o zawartoci SiO2 ok. 74 % mas. i ok. 12 % mas. CaO.
W wyniku przeprowadzonych prób optymalizacji skadów ziarnowych mas i doboru skadników fazowych z ukadu Al2O3-SiO2-ZrO2–Mo otrzymano tworzywo kompozytowe o zawartoci ZrO2 ~84 % mas., Mo ~10 % mas. i porowatoci otwartej poniej 8 % oraz wytrzymaoci na ciskanie ok. 470 MPa.
Opracowany kompozyt jest perspektywicznym materiaem do produkcji elementów ogniotrwaych przeznaczonych
do pracy w kontakcie z ciekym szkem sodowo-wapniowym.

Rys. 3. Schemat wytwarzania kompozytów.
Fig. 3. Scheme of composites preparation.

Rys. 4. Wyniki analizy rentgenogracznej XRD kompozytu ceramiczno–metalicznego nr 11.
Fig 4. The results of XRD analysis of the ceramic-metal composite no. 11.
Tabela 2. Wasnoci próbek kompozytu.
Table 2. Properties of composite samples.
KOMPOZYT (nr skadu masy)
W ASNO

PRÓBKI

4

9

10

11

Gsto pozorna przed wypaleniem [g/cm3]

4,05

4,13

4,18

4,26

Gsto pozorna po wypaleniu [g/cm3]

4,93

5,05

5,07

5,15

Porowato otwarta [%]

12,38

9,05

7,54

7,40

Wytrzymao na ciskanie [MPa]

246,3

379,0

391,0

477,0

Surczliwo
wypalania [%]

d

6,6 - 5,8

h

4,9 - 3,4
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a)

b)

Rys. 5. Mikrostruktury (SEM) kompozytu nr 11.
Fig. 5. Microstructures (SEM) of the composite no. 11.
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