MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 3, (2012), 338-341

www.ptcer.pl/mccm

Zastosowanie szkliw szkáo-ceramicznych z ukáadu
MgO–Al2O3–SiO2 w warunkach przemysáowych
MARCIN GAJEK*, JANUSZ PARTYKA
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiaáów
Ogniotrwaáych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
*e-mail: mgajek@agh.edu.pl

Streszczenie
Celem pracy byáo zbadanie wáaĞciwoĞci szkliw odpornych na Ğcieranie, wypalanych w warunkach przemysáowych, w porównaniu do
wyników uzyskanych po wypaleniu w piecu laboratoryjnym. W pracy przedstawiono wyniki badaĔ szkliw szklano–krystalicznych o podwyĪszonych parametrach mechanicznych z ukáadu MgO–Al2O3–SiO2. Otrzymane fryty i szkliwa badano stosując analizĊ rentgenowską
(XRD), analizĊ termiczną (DTA) oraz obserwacje mikroskopowe (SEM). Powierzchnie szkliwionych páytek poddano badaniom mikrotwardoĞci i odpornoĞci na Ğcieranie (ubytek masy po 6000 obrotów zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7). Wyniki badaĔ szkliw otrzymanych
w warunkach przemysáowych są zbliĪone do tych otrzymanych w warunkach laboratoryjnych. Otrzymane szkliwa charakteryzują siĊ wysoką mikrotwardoĞcią w przedziale 6-7,5 GPa oraz podwyĪszoną odpornoĞcią na Ğcieranie mierzoną ubytkiem masy poniĪej 100 mg/55 cm2.
Sáowa kluczowe: páytki szkliwione, szkliwo, odpornoĞü na Ğcieranie, krystalizacja

THE USE OF GLASS-CERAMIC GLAZES FROM THE MgO-Al2O3-SiO2 SYSTEM IN INDUSTRIAL CONDITIONS
Glass-ceramic glazes with improved mechanical properties prepared and obtained in a laboratory were compared with the glazes ¿red
in industrial conditions. The tested glazes for Àoor tiles based on compositions located in the primary ¿eld of cordierite crystallization within
the MgO-Al2O3-SiO2 system. Starting frits and glazes were examined with the use of DTA, XRD and SEM methods. Glazed tile surfaces
were characterized with respect to microhardness and wear resistance (weight loss after 6000 rotates according to PN-EN ISO 10545-7
standard). The results obtained for the industrial and laboratory prepared glazes were very similar to each other, particularly in terms of high
abrasion resistance. The studied glazes showed high microhardness in the range of 6–7.5 GPa, and increased wear resistance measured
by a loss of weight below 100 mg/55 cm2.
Keywords: Glazed tiles, Glaze, Wear resistance, Crystallization

1. Wprowadzenie
Jednym z waĪniejszych parametrów szkliw na páytki podáogowe jest ich trwaáoĞü, w tym odpornoĞü na zarysowania
i zuĪycie Ğcierne. Sposobem pozwalającym uzyskaü polepszenie parametrów mechanicznych bez koniecznoĞci duĪych zmian w cyklu wypalania jest krystalizacja szkliw. Kontrolowana krystalizacja szkliw okazaáa siĊ najskuteczniejszą
i najbardziej ekonomiczną drogą do uzyskania wysokiej jakoĞci odpornych mechanicznie pokryü páytek podáogowych.
Podstawowym problemem z otrzymaniem szkliw szklano-krystalicznych jest uzyskanie fryt ulegających dewitry¿kacji w krótkim czasie narzuconym przez obecną technologiĊ szybkiego wypalania. Oznacza to, Īe procesy nukleacji
i wzrostu krysztaáów muszą nakáadaü siĊ na siebie, a zatem przebiegaü jednoetapowo w odróĪnieniu od klasycznej technologii otrzymywania tworzyw dewitry¿kowanych
z mas szklarskich. DziĊki transformacji fryt (szkliw) zachodzącej w bardzo krótkim czasie wypalania páytek ceramicz-
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nych uzyskuje siĊ materiaá zawierający jedną lub kilka faz
krystalicznych o wysokiej twardoĞci. Z drugiej strony wáaĞciwoĞci tego samego szkliwa otrzymanego w procesie dewitry¿kacji mogą zmieniaü siĊ w zaleĪnoĞci od iloĞciowego
udziaáu fazy krystalicznej i szklistej. Otwiera to moĪliwoĞü
optymalizacji wáaĞciwoĞci i uzyskania szkliw speániających
róĪnorodne wymagania.
Kolejnym problemem wytwarzania szkliw szklano-krystalicznych - choü nie tylko szkliw - jest przeniesienie technologii ich otrzymywania z warunków laboratoryjnych do warunków przemysáowych. Jak wiadomo technologom, etap scale
up nie zawsze koĔczy siĊ sukcesem i czĊsto bardzo dobre
szkliwa, otrzymane w mniejszych próbach w laboratorium,
przy wdraĪaniu do produkcji seryjnej muszą byü dodatkowo mody¿kowane, a czasem są wrĊcz odrzucane. A zatem
waĪnym elementem badaĔ laboratoryjnych nad nowymi rozwiązaniami jest ich testowanie w warunkach przemysáowych,
co byáo celem niniejszej pracy. Jest ona kontynuacją badaĔ dotyczących szkliw szklano-krystalicznych z ukáadu
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MgO–Al2O3–SiO2 opisanych w artykule [1]. Aby zrealizowaü zaáoĪony cel wykorzystano skáady, które dawaáy najwiĊksze szanse na otrzymanie szkliw o najlepszych wáaĞciwoĞciach uĪytkowych.

2. Opis eksperymentu
Zestawy do wytopu fryt przygotowano stosując skáadniki
chemicznie o klasy¿kacji czysty ¿rmy POCh Gliwice w postaci MgO, SiO2, Al2O3, TiO2, V2O5, ZrO2; trzy ostatnie tlenki stanowiáy nukleatory krystalizacji. Badane skáady fryt zamieszczono w Tabeli 1.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Analiza DTA fryt
Wyniki analizy termicznej DTA badanych fryt przedstawiono na Rys. 1. Zestawienie temperatur pików krystalizacji oraz wartoĞci o jakie nastąpiáo przesuniĊcie temperatury
pików krystalizacyji wzglĊdem fryty bez dodatku nukleatora
przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 1. Skáad chemiczny fryt.
Table 1. Chemical compositions of frits.
Fryta

Tlenek
[% mas.]

FB

FT

FV

FZ

Al2O3

25,0

24,0

24,0

24,0

SiO2

50,0

48,0

48,0

48,0

MgO

25,0

24,0

24,0

24,0

TiO2

–

4,0

–

–

V2O5

–

–

4,0

–

ZrO2

–

–

–

4,0

Rys. 1. Krzywe DTA badanych fryt; szybkoĞü grzania 15°C/min.
Fig. 1. DTA curves of the studied frits obtained at a heating rate of
15 °C/min.
Tabela 2. Temperatury pików egzotermicznych na krzywych DTA.
Table 2. Temperatures of exothermic peaks on the DTA curves.

Zestawy topiono w temperaturze 1550°C z przetrzymaniem w maksymalnej temperaturze przez 3 h, a nastĊpnie stop gwaátownie cháodzono wylewając go do pojemnika
z wodą. Fryty mielono na mokro do pozostaáoĞci 0-0,1% na
sicie 63 ȝm. Zmielone fryty suszono, a nastĊpnie poddano
badaniom DTA (NETZSCH STA 449 F3 Jupiter®).
Z otrzymanych fryt sporządzono zestawy szkliw. Szkliwa
w swoim skáadzie zawieraáy badaną frytĊ i niekrystalizującą frytĊ przemysáową FPT-9005 pochodzącą z ¿rmy Quimicer®. Udziaá fryty pomocniczej FPT-9005 w zestawach szkliw
wahaá siĊ w granicach od 20% do 45% mas. i zostaá dobrany eksperymentalnie. Nazwy szkliw są analogiczne do uĪytych w ich skáadach fryt.
Szkliwa rozdrobniono w máynkach kulowych do pozostaáoĞci ok. 3% na sicie 40 ȝm. Zawiesiny wodne szkliw o gĊstoĞci 1,65 g/cm3 nakáadano poprzez natrysk na pokryte angobą páytki podáogowe o wymiarach 330 mm u 330 mm. Poszkliwione páytki wypalano w produkcyjnym piecu rolkowym
¿rmy SACMI w czasie 34 minut z maksymalną temperaturą
wypalania 1194°C wg krzywej wypalania zbliĪonej do stosowanej w warunkach laboratoryjnych.
Wypalone páytki poddano badaniom pomiaru mikrotwardoĞci (HV – FM 300 Future-Tech) oraz odpornoĞci na Ğcieranie, mierzonej ubytkiem masy po 6000 obrotów pod obciąĪeniem materiaáu Ğciernego zgodnie z normą PN-EN ISO
10545-7. OkreĞlenie skáadu fazowego (XRD – X’Pert PRO
¿rmy PANalytical) i obserwacji mikrostruktury powierzchni
szkliw (SEM – FEI Nova 200 NanoSEM) wykonano na powierzchni szkliw poddanych trawieniu za pomocą 2,5% roztworu HF w czasie dwóch minut. Wyniki badanych szkliw porównano z wynikami otrzymanymi w przypadku szkliw wytworzonych w skali laboratoryjnej.

Fryta

FB

FT

FZ

FV

Temperatura piku

1025

1010

1050

980

Zmiana temperatury
wywoáana obecnoĞcią
nukleatora [°C]

–

-15

+25

-45

Nukleator

brak

TiO2

ZrO2

V2O5

Przebieg krzywych DTA badanych fryt wskazuje na duĪą
skáonnoĞü do krystalizacji w zakresie temperatur od 980°C
do 1050°C. Krzywe DTA mają podobny przebieg z jednym
ostrym pikiem egzotermicznym, który jest poprzedzony etapem transformacji w punkcie Tg w temperaturze niĪszej od
piku krystalizacyjnego o okoáo 200°C. Analiza wyników DTA
wykazuje, Īe dodatek 4% mas. TiO2 wpáynąá na obniĪenie
temperatury piku krystalizacji, dodatek ZrO2 wpáynąá na podwyĪszenie temperatury piku egzotermicznego w stosunku do
fryty bazowej. Wpáyw na obniĪenie temperatury piku egzotermicznego jest najbardziej widoczny po zastosowaniu V2O5.

3.2. Obserwacje mikroskopowe SEM i analiza
skáadu fazowego (XRD)
Na Rys. 2 przedstawiono zdjĊcia SEM szkliw otrzymanych w warunkach laboratoryjnych (GB-L, GT-L, GZ-L, GV-L)
i przemysáowych (GB-P, GT-P, GZ-P, GV-P).
W szkliwach otrzymanych w warunkach laboratoryjnych
bez nukleatora (GB-L) i z nukleatorami TiO2 (GT-L), ZrO2 (GZL) i V2O5 (GV-L) pokrój krysztaáów jest gáównie izometryczny
przechodzący w formĊ wydáuĪonych sáupków nie przekraczających 10 ȝm, co dobrze widaü w szkliwach GT-L, GZ-L
i GV-L. W szkliwie GB-L krysztaáy są najmniejsze, rzĊdu kilku
mikrometrów. W szkliwach otrzymanych w warunkach przemysáowych krysztaáy mają pokrój wydáuĪonych igieá, osiągają-
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Rys.2. Obrazy mikroskopowe SEM badanych szkliw; szkliwa wypalone w piecu laboratoryjnym: a) GB-L, b) GT-L, c) GZ-L, d) GV-L oraz
szkliwa wypalone w piecu przemysáowym: e) GB-P, f) GT-P, g) GZ-P, h) GV-P.
Fig. 2. SEM microphotographs of glazes obtained in a laboratory furnace: a) GB-L, b) GT-L, c) GZ-L, d) GV-L, and in industrial conditions:
e) GB-P, f) GT-P, g) GZ-P, h) GV-P.

340

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 3, (2012)

ZASTOSOWANIE SZKLIW SZKàO-CERAMICZNYCH Z UKàADU MgO–Al2O3–SiO2 W WARUNKACH PRZEMYSàOWYCH

cych wielkoĞü nawet do 20 ȝm, oraz niewielkich izometrycznych ziaren. W szkliwach bez dodatku nukleatora (GB-P)
i z dodatkiem V2O5 (GV-P) obserwuje siĊ najwiĊkszą liczbĊ
izometrycznych krysztaáów; w pozostaáych szkliwach z tej
serii iloĞü krysztaáów izometrycznych jest mniejsza. Obrazy
mikroskopowe SEM powierzchni szkliw z próby przemysáowej róĪnią siĊ wyglądem w porównaniu do powierzchni tych
samych szkliw otrzymanych w warunkach laboratoryjnych.
Wyniki analiz rentgenowskich XRD powierzchni szkliw
z próby laboratoryjnej i przemysáowej zamieszczono w Tabeli 3.
Tabela 3. JakoĞciowy skáad fazowy szkliw po wypaleniu.

Table 3. Qualitative phase composition of glazes.
Szkliwo

Sposób wypalania
Piec laboratoryjny

Piec przemysáowy

GB

kordieryt
enstatyt

kordieryt
enstatyt

GT

enstatyt
spinel

enstatyt
spinel

GZ

enstatyt
spinel

enstatyt
spinel

GV

kordieryt
enstatyt
spinel

kordieryt
enstatyt
spinel

W szkliwach otrzymanych w próbie przemysáowej stwierdzono obecnoĞü faz krystalicznych w postaci kordierytu, enstatytu oraz spinelu. Analiza rentgenogra¿czna potwierdziáa
zgodnoĞü skáadów fazowych szkliw otrzymanych w warunkach laboratoryjnych i przemysáowych.

3.3. Pomiar mikrotwardoĞci (HV) i odpornoĞci na
Ğcieranie
Wyniki badaĔ pomiaru mikrotwardoĞci (HV) i pomiaru
odpornoĞci na Ğcieranie mierzonej ubytkiem masy przedstawiono w Tabeli 4.
MikrotwardoĞü szkliw otrzymanych w warunkach przemysáowych i laboratoryjnych mieszczą siĊ w zakresie od
6,03-7,52 GPa. WartoĞci te przewyĪszają mikrotwardoĞci tradycyjnych szkliw niekrystalizowanych, które są w granicach
okoáo 5-6 GPa [2-4]. W przypadku szkliwa GB-P zanotowano
spadek mikrotwardoĞci o 0,83 GPa w porównaniu do szkliwa otrzymanego w warunkach laboratoryjnych. W szkliwie
GT-P zanotowano nieznaczny spadek mikrotwardoĞci, natomiast w szkliwach GZ-P i GV-P mikrotwardoĞci są wyĪsze.

Szkliwa otrzymane w próbie laboratoryjnej i przemysáowej charakteryzują siĊ wysoką odpornoĞcią na Ğcieranie, co
obrazują niskie ubytki masy okoáo 50-60 mg. Wyjątek stanowi szkliwo GB-P bez dodatku nukleatora, którego ubytek
masy wynosi 130 mg, a mikrotwardoĞü jest najniĪsza i wynosi 6,03 GPa. Taki ubytek masy kwali¿kuje to szkliwo do
mniej odpornych na Ğcieranie.

4. Wnioski
Badania szkliw szklano-krystalicznych z ukáadu MgO–
Al2O3–SiO2 w warunkach przemysáowych miaáy na celu zbadanie ich wáaĞciwoĞci w porównaniu do szkliw o tych samych skáadach otrzymanych w warunkach laboratoryjnych
oraz okreĞlenie moĪliwoĞci ich ewentualnego wdroĪenia do
produkcji przemysáowej.
W procesie przemysáowym uzyskano szkliwa szklano-krystaliczne z fazami kordierytu, enstatytu oraz spinelu
identycznie jak warunkach laboratoryjnych
Otrzymane szkliwa szklano-krystaliczne charakteryzują siĊ podwyĪszonymi wáaĞciwoĞciami mechanicznymi, tj.
mikrotwardoĞcią w przedziale 6-7,5 GPa oraz odpornoĞcią
na Ğcieranie poniĪej 100 mg. Jedynie w przypadku szkliwa
GB-P stwierdzono pogorszenie odpornoĞci na Ğcieranie do
wartoĞci 130 mg ubytku masy.
Na podstawie obserwacji mikroskopowych stwierdzono,
Īe wielkoĞü ziaren krystalicznych ulegáa zmianie – w warunkach przemysáowych osiągają one znacznie wiĊksze rozmiary. Drobne izometryczne ziarna fazy krystalicznej w szkliwach otrzymanych w warunkach przemysáowych są obecne w znacznie wiĊkszej iloĞci.
Stwierdzono wpáyw nukleatorów TiO2, ZrO2, V2O5 stosowanych w iloĞci 4% mas. na iloĞü i ksztaát cząstek faz krystalicznych oraz na wzrost mikrotwardoĞci w stosunku do
tradycyjnych szkliw niekrystalizowanych.
Wyniki badaĔ pozwalają na stwierdzenie, Īe opracowane szkliwa mogą zostaü zastosowane w warunkach przemysáowych.

PodziĊkowania
Praca zostaáa wykonana w ramach projektu badawczego nr R21 17.17.160.834 ¿nansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa WyĪszego.
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Tabela 4. MikrotwardoĞü i ubytek masy szkliw otrzymanych w warunkach laboratoryjnych i przemysáowych.
Table 4. Microhardness HV and abrasion resistance of glass-ceramic
glazes obtained in laboratory and industrial conditions.
Piec laboratoryjny

Piec przemysáowy

HV [GPa]

Ubytek masy
po 6000 cykli
[mg]

HV [GPa]

Ubytek masy
po 6000 cykli
[mg]

GB

6,86±0,84

54±3

6,03±0,35

130±8

Szkliwo

[1]

[2]
[3]

[4]
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