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Streszczenie
Wielkogabarytowe i wysokonapiĊciowe izolatory osáonowe, tradycyjnie wytwarzane są z porcelany typu 130. Materiaá ten skáadem
jest zbliĪony do klasycznej porcelany twardej, z tym Īe w miejsce kwarcu wprowadza siĊ tlenek glinu. Ta zamiana pozwala na zwiĊkszenie zawartoĞci mulitu w tworzywie, jak równieĪ wzrost parametrów mechanicznych po wypaleniu. Prezentowane wyniki pokazują wpáyw
uziarnienia wprowadzanego tlenku glinu na wáaĞciwoĞci ¿zykochemiczne i mikrostrukturĊ tworzywa porcelanowego typu 130. W badaniach
zastosowano trzy rodzaje Al2O3, róĪniące siĊ uziarnieniem mierzonym powierzchnią wáaĞciwą BET odpowiednio 6,6 m2/g, 11,1 m2/g i 0,3 m2/g.
OkreĞlono wpáyw uziarnienia na spiekalnoĞü, deformacjĊ piroplastyczną oraz mikrostrukturĊ i wytrzymaáoĞü mechaniczną na zginanie.
Sáowa kluczowe: porcelana wysokoglinowa, tlenek glinu, spiekanie, wáaĞciwoĞci mechaniczne, mikrostruktura

EFFECT OF ALUMINA GRAIN SIZE DISTRIBUTION ON MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE
OF THE ALUMINA PORCELAIN TYPE 130
Large-size and high voltage ceramic insulators traditionally are produced from high alumina porcelain type 130. This material is based
on the typical hard porcelain composition: 50% kaolin, 25% feldspar and 25% quartz, but all content of quartz is replaced by alumina.
Addition of Al2O3 powders allows increasing the content of mullite signi¿cantly and therefore improvement of physicochemical parameters
of the material after ¿ring. In this investigation, three kinds of alumina powders were applied that differed in grain size. The powders showed
BET speci¿c surfaces of 6.6 m2/g, 1.1 m2/g i 0.3 m2/g. The presented results show the signi¿cant inÀuence of the grain size of alumina
powders on physicochemical properties and the microstructure of the ¿red materials.
Keywords: Alumina porcelain, Alumina, Sintering, Mechanical properties, Microstructure

1. Wprowadzenie
Porcelana jest tworzywem ceramicznym pochodzącym
z trójskáadnikowego ukáadu mineralogicznego o skáadzie
50% kaolinitu, 25% topnika (zwykle skalenia) i 25% wypeániacza (zwykle kwarcu) [1, 2]. Tworzywo to jest powszechnie
stosowane do produkcji wyrobów ceramicznych stoáowych,
sanitarnych, technicznych czy páytek gres porcellanato [24]. CzĊĞciowe lub caákowite zastąpienie w skáadzie kwarcu
przez tlenek glinu rozszerzyáo zastosowanie porcelany na
wyroby konstrukcyjne, elektroizolacyjne, elektrotechniczne
i optyczne [1, 3-5]. Eliminacja kwarcu ze skáadu porcelany
wynikaáa gáównie z potrzeby podniesienia parametrów
mechanicznych tego tworzywa. Brak reliktów kwarcowych
w wypalanym materiale eliminuje ryzyko powstawania mikropĊkniĊü, wynikających z przemiany polimor¿cznej kwarcu
w temperaturze ok. 573 °C w trakcie studzenia wyrobów [3,
6-8, 10-11]. W przypadku wyrobów elektroizolacyjnych ziarna
kwarcu w zmiennym polu elektromagnetycznym zmieniają
swoją objĊtoĞü (efekt piezoelektryczny odwrotny), co po
upáywie dáuĪszego czasu moĪe spowodowaü zmĊczeniowe
obniĪanie parametrów mechanicznych tworzywa porce-

lanowego [10-11, 15]. Zastąpienie kwarcu tlenkiem glinu
(korund) wpáywa korzystnie na przebieg wypalania [1, 7-8],
ksztaátowanie mikrostruktury [2, 7, 10-11, 14] i na koĔcowe
parametry ¿zykomechaniczne tworzywa [12, 15]. W procesie
wypalania najdrobniejsze ziarna korundu rozpuszczają siĊ
w stopie glinokrzemianowym, powstającym ze topienia siĊ
skaleni i kwarcu. Wzbogacenie w Al2O3 fazy ciekáej sprzyja
powstawaniu ziaren mulitu wtórnego, szczególnie w miejscach rozpuszczania ziaren korundu [7, 10, 12]. Natomiast
wyĪsza lepkoĞü fazy ciekáej, wynikająca z podwyĪszonej
zawartoĞci tlenku glinu w stopie, sprzyja krystalizacji wydáuĪonych krysztaáów mulitu wtórnego II typu [2, 7, 9, 13]. Wzrost
zawartoĞci mulitu w tworzywach ceramicznych powoduje
wzrost wszystkich parametrów mechanicznych oraz odpornoĞci chemicznej. WyĪsza zawartoĞü korundu w zestalonej
fazie szklistej tworzywa porcelanowego podwyĪsza jej wytrzymaáoĞü mechaniczną i odpornoĞü na korozjĊ chemiczną
[9, 16]. Nierozpuszczone w fazie ciekáej ziarna korundu czy
powstaáe krysztaáy mulitu hamują rozprzestrzenianie mikropĊkniĊü na granicach miĊdzyfazowych, co sprzyja poprawie
parametrów mechanicznych tworzywa [1, 3, 10]. ZwiĊkszanie
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iloĞci tlenku glinu powiĊksza moduá sprĊĪystoĞci E porcelany
technicznej [7]. Pewnym utrudnieniem jest bardzo wolne
rozpuszczanie ziaren Al2O3 w stopie szkáa glinokrzemianowego [1,7], co wymaga albo podniesienia temperatury, albo
przedáuĪenia czasu wypalania [1, 2-3, 7]. W celu poprawy
rozpuszczalnoĞci tlenku glinu stosuje siĊ gáównie skalenie
potasowe oraz sjenit nefelinowy, które przyspieszają procesy topienia skáadników masy [1, 8-9]. Istotnym problemem
w optymalizacji parametrów tworzywa porcelanowego jest
dobór uziarnienia cząstek korundu, co moĪe mieü wpáyw na
przebieg procesu wypalania i ksztaátowanie mikrostruktury,
a co za tym idzie na parametry mechaniczne tworzywa po
wypaleniu.

2. Procedura badawcza

Tabela 1. Parametry uziarnienia stosowanych proszków tlenku glinu.
Table 1. Grain size characteristic parameters of alumina powders.
< 1 m

< 10 m

< 40 m

Rodzaj tlenku glinu

BET
[m2/g]

Al2O3 drobnoziarnisty

6,6

76,1

96,4

100

Al2O3 Ğrednioziarnisty

1,1

10,6

86,1

99,1

Al2O3 gruboziarnisty

0,3

7,2

73,2

98,2

[%]

Tabela 2. Parametry ¿zykochemiczne tworzywa porcelany wysokoglinowej z zawartoĞcią tlenku glinu o róĪnym uziarnieniu
Table 2. Selected properties of high alumina porcelain bodies
studied.

Skáad fazowy [%]

W badaniach jako masĊ bazową wykorzystano typowy
Tworzywo o wysokiej zawartoĞci
zestaw na porcelanowe wyroby elektroizolacyjne nie zawietlenku glinu
rające w skáadzie Al2O3. Do tej masy wprowadzano, w iloĞci
35%, trzy rodzaje tlenku glinu produkcji ¿rmy Matinswerk
Al2O3
Al2O3
Al2O3
GmbH Niemcy, róĪniące siĊ miĊdzy sobą uziarnieniem.
o drobnym
o Ğrednim
o grubym
Uziarnienie uĪytych tlenków scharakteryzowano poprzez pouziarnieniu uziarnieniu uziarnieniu
miar powierzchni wáaĞciwej BET oraz zawartoĞü faz poniĪej
WytrzymaáoĞü
1 ȝm, 10 ȝm oraz 40 ȝm (Tabela 1). ZawartoĞü uĪytego Al2O3
mechaniczna na
160 ±19
183 ± 26
193 ± 22
w kaĪdym z tlenków wynosiáa ponad 99,8%, a w tym odmiany
zginanie [MPa]
Į-Al2O3 ponad 95%. Mieszanie proszków tlenku glinu z masą
NasiąkliwoĞü wodna
0,15
0,08
0,05
bazową przeprowadzano w máynku planetarnym w czasie
[%]
10 minut. Z mas przygotowano odpowiednie ksztaátki: do
Mulit
30,4
36,0
35,7
oznaczenia przebiegu spiekania – belki o wymiarach 10 mm
× 4 mm × 4 mm, natomiast do pomiarów deformacji piroplaKorund
65,0
58,9
58,9
stycznej podczas spiekania – belki o wymiarach 85 mm ×
(Al2O3)
7 mm × 5 mm. Z wypalonych páytek o wymiarach 160 mm ×
Kwarc
100 mm × 10 mm wyciĊto belki o wymiarach 120 mm × 8 mm
4,6
5,1
5,4
(SiO2)
× 6 mm do badania wytrzymaáoĞci mechanicznej na zginanie.
Wypalanie ksztaátek przeprowadzono w elektrycznym piecu
laboratoryjnym w temperaturze
1290 °C i caákowitym czasie wypalania 16 godzin. Badanie przebiegu spiekania przeprowadzono przy
uĪyciu dylatometru DIL 402C oraz
urządzenia do termicznej analizy
róĪnicowej STA 449 F3 firmy
Netzsch. Pomiary dylatometryczne
przeprowadzone zostaáy zgodnie
z krzywą wypalania – ogrzewanie
do temperatury 1290 °C z prĊdkoĞcią 10 °C/min oraz studzenie
do temperatury 400 °C z tą samą
prĊdkoĞcią, natomiast oznaczenia
termicznej analizy róĪnicowej przeprowadzono przy ogrzewaniu do
1300 °C z prĊdkoĞcią 10 °C/min.
Wyniki przedstawiono na Rys. 1–3.
Przeprowadzono równieĪ oznaczenie deformacji piroplastycznej
w urządzeniu FLEX-ODLT, mierzone podczas ogrzewania do Rys. 1. Analiza termiczna DL-DTA porcelany wysokoglinowej z dodatkiem proszku Al2O3 o naj1300 °C i studzenia do 400 °C drobniejszym uziarnieniu.
Fig. 1. Thermal analysis DL-DTA of high alumina porcelain modi¿ed by addition of Al2O3 powder
z prĊdkoĞcią 5 °C/min. Badanie with the ¿nest grains.
skáadu fazowego przeprowadzono
na masach sproszkowanych po
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wypaleniu, a obserwacje mikrostruktury
na próbkach wypalonych i wytrawionych
w 5-procentowym roztworze HF w czasie 4 minut. NasiąkliwoĞü wodną oznaczono na maáych próbkach powstaáych
w wyniku áamania belek, uĪytych do
oznaczania wytrzymaáoĞci mechanicznej na zginanie.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
Wyniki pomiarów przedstawiono
w Tabelach 1 i 2 oraz na Rys. 4–9.
Przeprowadzone oznaczenia wáaĞciwoĞci ¿zykochemicznych wskazują
na istotne róĪnice pomiĊdzy badanymi
tworzywami. Szczególnie widoczne
są one dla wyników wytrzymaáoĞci
mechanicznej na zginanie (Tabela 2).
Rys.2. Analiza termiczna DL-DTA porcelany wysokoglinowej z dodatkiem proszku Al2O3 NajwyĪszą wartoĞü 193,2 MPa uzyo poĞrednim uziarnieniu.
skano dla tworzywa, do skáadu którego
Fig. 2. Thermal analysis DL-DTA of high alumina porcelain modi¿ed by addition of Al2O3 wprowadzono tlenek glinu o najgrubpowder with intermediate grains.
szym uziarnieniu (BET – 0,6 m2/g).
Tworzywo to charakteryzuje siĊ wytrzymaáoĞcią wyĪszą odpowiednio o 5,5%
oraz 20,6% niĪ tworzywa, w przypadku
których uĪyto tlenków glinu o Ğrednim
uziarnieniu (BET – 1,1 m2/g) i najdrobniejszym uziarnieniu (BET – 6,6 m2/g).
Tak istotne zmiany moĪna wytáumaczyü
róĪną zawartoĞcią fazy mulitowej (Tabela 2, Rys. 6), stopniem spieczenia (Rys.
5), jak równieĪ odmienną mikrostrukturą
i pokrojem ziaren mulitu (Rys. 7–9).
Istotne róĪnice zaobserwowano
równieĪ w skurczliwoĞci wypalania
tworzyw oznaczanych metodą dylatometryczną (Rys. 1–3), deformacji
piroplastycznej (Rys. 4) oraz skáadu
fazowego (Tabela 2, Rys. 7). Wykresy
dylatometryczne ilustrujące przebieg
procesu wypalania pokazują, Īe spiekanie we wszystkich rodzajach mas
Rys. 3. Analiza termiczna DL-DTA porcelany wysokoglinowej z dodatkiem proszku Al2O3 zachodzi w dwóch etapach. Pierwszy
o najgrubszym uziarnieniu.
rozpoczyna siĊ w zakresie 950–956 °C
Fig. 3. Thermal analysis DL-DTA of high alumina porcelain modi¿ed by addition of Al2O3 co moĪna wiązaü z dwoma zjawiskami:
powder with coarse grains.
procesem rozpadu metakaolinitu na
spinel i krystobalit oraz pojawianiem
siĊ pierwszych kropel eutektycznej
glinokrzemianowej fazy ciekáej. Procesy
spiekania ulegają znacznej intensy¿kacji w drugim etapie, od temperatury ok.
1130 °C do temperatury maksymalnej
1290 °C, co wynika z szybkiego przyrostu iloĞci fazy ciekáej, oraz podczas
początkowego okresu studzenia do ok.
1240 °C kiedy faza ciekáa ma na tyle
niską lepkoĞü, Īe mogą nadal zachodziü
procesy transportu masy. Istotna róĪniRys. 4. Deformacja piroplastyczna porcelany wysokoglinowej z dodatkiem proszków Al2O3
ca w przebiegu spiekania dotyczy wyo róĪnym uziarnieniu.
Fig. 4. Pyroplastic deformation during sintering of high alumina porcelain with addition of ników dylatometrycznej skurczliwoĞci
Al2O3 powders of diversi¿ed grain size.
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a)

b)

c)
Rys. 6. Analiza fazowa porcelany wysokoglinowej z dodatkiem proszków Al2O3 o róĪnym uziarnieniu: a) najdrobniejszy tlenek glinu,
b) tlenek glinu o poĞrednim uziarnieniu, c) najgrubszy tlenek glinu.
Fig. 6. Phase composition of ¿red high alumina porcelain with addition of Al2O3 powders with different grain sizes.

tworzyw. Jest ona najwiĊksza przy dodatku najdrobniejszego
tlenku glinu (16,89%), a najmniejsza przy uĪyciu tlenku glinu
o Ğrednim uziarnieniu (12,72%). RóĪnice w dylatometrycznej
skurczliwoĞci mogą wynikaü jedynie z zmiennej zawartoĞci
powstającej fazy ciekáej i jej lepkoĞci. Drobnoziarnisty tlenek
glinu áatwiej rozpuszcza siĊ w bogatej w tlenek potasu glinokrzemianowej fazie ciekáej w przeciwieĔstwie do Ğrednio-.
i gruboziarnistego. Podobne wnioski moĪna wyciągnąü na
podstawie pomiarów deformacji piroplastycznej. Deformacja
tworzywa z dodatkiem najdrobniejszego Al2O3 jest ponad
2,5 krotnie wiĊksza niĪ tworzyw zawierających Ğredni i naj-
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grubszy tlenek glinu (Rys. 4), co wynika z innej zawartoĞci
i niĪszej lepkoĞci fazy ciekáej.
Na obrazach próbek wykonanych przy uĪycie mikroskopu
skaningowego (Rys. 7-9) moĪna zaobserwowaü róĪnice
w mikrostrukturze wynikające z zastosowania w skáadzie
masy wyjĞciowych tlenków glinu o róĪnym uziarnieniu. Jak
widaü na zdjĊciach, zarówno liczba i pokrój krysztaáów mulitu
wtórnego zaleĪy od uziarnienia Al2O3. Szczególnie w przypadku tworzyw z wprowadzonymi tlenkami glinu o uziarnieniu poĞrednim i najgrubszym wzrasta, liczba i wielkoĞü
krysztaáów mulitu wtórnego w tym równieĪ krysztaáów mulitu
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a)

b)

c)
Rys. 7. Obrazy mikrostruktury porcelany wysokoglinowej z dodatkiem proszków Al2O3 o róĪnym uziarnieniu: a) najdrobniejsze uziarnienie,
b) poĞrednie uziarnienie, c) najgrubsze uziarnienie.
Fig. 7. SEM images of ¿red high alumina porcelain with addition of Al2O3 powders with different grain sizes: a) ¿nest, b) intermediate, c) coarse.

Rys. 8. Obraz mikrostruktury porcelany wysokoglinowej z dodatkiem najdrobniejszego tlenku glinu (BET – 6,6 m2/g) wraz z punktową
analizą chemiczną EDAX (punkt 1 – mulit, punkty 2 i ,3 – tlenek glinu).
Fig. 8. SEM – EDAX analysis of ¿red high alumina porcelain with addition of Al2O3 powder with the ¿nest grains; point 1 – mullite, points
2, 3 – alumina.
MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 65, 3, (2013)
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Rys. 9. Obraz mikrostruktury porcelany wysokoglinowej z dodatkiem najgrubszego tlenku glinu (BET – 0,3 m2/g) wraz z punktową analizą
chemiczną EDAX (punkt 1 i 2 – mulit, punkt 3 i 4 – tlenek glinu).
Fig. 9. SEM – EDAX analysis of ¿red high alumina porcelain with addition of Al2O3 powder with coarse grains; points 1, 2 – mullite, points
3, 4 – alumina.
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wtórnego II rodzaju. Ich krystalizacja zachodzi w miejscach
o duĪym przesyceniu stopu glinokrzemianowego w Al2O3
oraz przy wyĪszej lepkoĞci stopu. Takie warunki speániają
tworzywa, w których w wyĪszych temperaturach pozostają
„grubsze” krysztaáy korundu, wolniej rozpuszczające siĊ
w stopie. PóĨniejsze rozpuszczanie siĊ wiĊkszych ziaren
Al2O3 sprzyja równieĪ wyĪszej lepkoĞci stopu i krystalizacji
krysztaáów mulitu II rodzaju (Rys. 7 i 9).
Podsumowując uzyskane wyniki, moĪna stwierdziü, Īe
róĪnice w oznaczanych wáaĞciwoĞciach ¿zykochemicznych
pomiĊdzy poszczególnymi masami porcelany wysokoglinowej, mogą wynikaü tylko i wyáącznie z uziarnienia zastosowanych proszków tlenku glinu (Tabela 1). ZawartoĞü Al2O3
w tlenkach byáa identyczna, równa 99,8% w tym zawartoĞü
korundu > 95%. WystĊpujące zanieczyszczenia w kaĪdym
z tlenków są na tym samym poziomie; Na2O poniĪej 0,1%,
SiO2 poniĪej 0,06%, pozostaáa iloĞü jest podzielona pomiĊdzy
CaO i Fe2O3. Skáad masy bazowej oraz warunki mieszania
tlenków z masą bazową byá identyczny. Jedyny parametr
zmienny to uziarnienie zastosowanego Al2O3. PoniewaĪ
róĪnice w oznaczanych parametrach miĊdzy masami z dodatkiem Ğredniego i najgrubszego uziarnienia tlenku glinu
nie są tak duĪe, nasuwa siĊ pytanie, czy wprowadzenie do
skáadu mieszaniny tlenków o róĪnym uziarnieniu nie przyniesie dalszych korzyĞci dla jakoĞci badanego tworzywa
porcelanowego? BĊdzie to przedmiotem dalszych badaĔ.

wanie wiĊksza skáonnoĞcią do deformacji piroplastycznej,
wyĪszą nasiąkliwoĞcią wodną oraz najniĪszą wytrzymaáoĞcią
mechaniczną.
Masy z dodatkiem tlenku glinu o poĞrednim i grubym
uziarnieniu posiadają wyĪszą wytrzymaáoĞü mechaniczną
i wiĊkszy udziaá krysztaáów mulitu.
Masy z dodatkiem tlenku glinu o poĞrednim i grubym
uziarnieniu oznaczają siĊ odmienną mikrostrukturą od masy,
w której uĪyto Al2O3 o najdrobniejszym uziarnieniu, widoczna
jest wiĊksza iloĞü krótkich i poĞredniej dáugoĞci krysztaáów
mulitu wtórnego
Uziarnienie tlenku glinu, istotnie wpáywając na jego
rozpuszczalnoĞü w fazie ciekáej, zmienia mikrostrukturĊ, co
objawia siĊ przede wszystkim zmianą iloĞci i pokroju ziaren
mulitu wtórnego.

4. Wnioski

[3]

Uziarnienie zastosowanych tlenków glinu ma istotny
wpáyw zarówno na zachowanie siĊ masy porcelanowj
podczas wypalania, jak i na koĔcowe parametry ¿zykochemiczne.
Masa z dodatkiem najdrobniejszego tlenku glinu charakteryzuje siĊ najwyĪszą skurczliwoĞcią wypalania, zdecydo-

[4]
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