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Ksztatowanie wasnoci
wytrzymaociowych i odpornociowych
tworzyw ukadu Al2O3–SiC–C dodatkiem
polimerycznych soli glinu i krzemu
ALICJA PAWEEK, ANNA JIRSA-OCIEPA
Instytut Materiaów Ogniotrwaych w Gliwicach

Wprowadzenie
Aktualny stan wiedzy pozwala na uzyskanie ogniotrwaych, mikroporowatych tworzyw z ukadu Al2O3–SiC–C, charakteryzujcych si redni wielkoci porów rzdu 20–25
Pm, wytrzymaoci na ciskanie powyej 20 MPa oraz
zadowalajc odpornoci na korozyjno-erozyjne dziaanie
stali i ula. Wyroby te stosowane s w urzdzeniach do
procesu cigego odlewania stali i w wyoeniu ogniotrwaym stref wielkiego pieca, a wic w obszarach naraonych
na silne oddziaywanie czynników niszczcych, zarówno
mechanicznych, jak te korozyjnych [1-4].
W zwizku z intensykacj procesów hutniczych w tym
z szybkim rozwojem procesu cigego odlewania stali
w Polsce, zaistniaa potrzeba kontynuowania bada zmierzajcych do doskonalenia wasnoci tworzyw ceramicznych
zawierajcych grat. Prace te stanowiy przedmiot wielu
bada, w ramach których okrelono m. in.:
x wpyw formy grafitu na wasnoci tworzyw z ukadu
Al2O3–SiC–C [5],
x wpyw dodatków tlenkowych i nietlenkowych (Si, SiO2,
ZrO2, SiC, MgO) na wasnoci tych tworzyw [6, 7].
W wyniku bada prowadzonych w ramach grantu nr
774029102 zostay opracowane i scharakteryzowane tworzywa z ukadu Al2O3–SiC–C [8]. Prowadzono równie badania nad ustaleniem wpywu dodatków, które w warunkach
oddziaywania temperatury tworz fazy wice skadniki
osnowy. W wyniku tych bada stwierdzono korzystny wpyw
dziaania SiO2 dodawanego w postaci mikronizowanych ziaren krzemionki [9]. Dodatek krzemionki prowadzi take do
powstania faz wtórnych np. SiC wyksztaconego w postaci
struktur wóknistych, co ma wpyw na wzrost wytrzymaoci
materiau.
Celem bada, byo wyjanienie wpywu dodatku polimerycznych zasadowych soli glinu i krzemu na wasnoci
zyko-chemiczne tworzyw z ukadu Al2O3–SiC–C [10].
Polimeryczne zasadowe sole glinu i krzemu charakteryzuj si zdolnoci tworzenia lepkich roztworów, które po
odparowaniu wody rozpuszczalnikowej przechodz w stan
szklisty, a po wypaleniu w temperaturze powyej 800oC prze-

obraaj si w polimeryczne formy Al2O3 (J-Al2O3, D-Al2O3)
w postaci drobnoziarnistej lub wóknistej.
W oparciu o wczeniejsze badania z zakresu wytwarzania i stosowania polimerycznych zwizków glinu i krzemu
[11, 12] postawiono tez, e wprowadzenie ich do ukadu
Al2O3–SiC–C spowoduje polepszenie wasnoci otrzymywanych tworzyw, szczególnie w odniesieniu do wytrzymaoci
mechanicznej oraz odpornoci na dziaanie stopionego
metalu i ula.
W zalenoci od zastosowanego modykatora oczekiwano powstawania nowych struktur, m.in.:
x tworzenia si struktury mikroporowatej, wzmocnionej
wysokoogniotrwaymi wizaniami ceramicznymi na skutek
reakcji substratów ukadu Al2O3–SiC–C z modykatorami.
W wyniku tych reakcji powinny tworzy si wysokoogniotrwae fazy D-Al2O3, 3Al2O3Â2SiO2, E-sialon, a take SiC
wóknisty (w zalenoci od atmosfery wypalania) oraz
produkty gazowe CO, CO2,
x zagszczania struktury przypowierzchniowej na skutek
dyfuzji koloidalnych zwizków glinu i krzemu do powierzchni w czasie suszenia tworzywa. Dalsze przemiany
wysokotemperaturowe powinny umoliwi tworzenie si
spieczonej struktury przypowierzchniowej skadajcej si
z faz wysokoogniotrwaych zabezpieczajcych tworzywo
Al2O3–SiC–C przed korozj ula i stali.
Wstpne próby wprowadzania polimerycznych zwizków
glinu i krzemu do ukadu Al2O3–SiC–C potwierdziy popraw
mikrostruktury badanych tworzyw ogniotrwaych. Uzyskano
tworzywo mikroporowate o redniej wielkoci porów, rzdu
7–14 Pm.
Niniejszy artyku przedstawia wyniki wstpnych bada z zastosowaniem polimerycznych soli glinu i krzemu
w postaci roztworów jak i wyniki kontynuowanych bada
z zastosowaniem wybranych modykatorów wprowadzonych
w postaci odpowiednio spreparowanego proszku.

Materia i metodyka bada
Do bada wykorzystano dwa skady standardowe (bez
udziau i z udziaem piasku szklarskiego) tworzyw gratowo-
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ceramicznych z ukadu Al2O3–SiC–C, wytypowane do zastosowania w metalurgii elaza i stali w ramach zakoczonego
Projektu Badawczego nr 774029102.
Skad surowcowy obejmowa:
x elektrokorund nr 54 (zaw. Al2O3 – 99,6%, uziarn. pon. 0,35
mm),
x grat patkowy (zaw. C – 87,5%, uziarn. 0,25–1 mm),
x Si krystaliczny (zaw. Si – 99,95%, uziarn. pon. 0,06
mm),
x SiC nr 220 (zaw. SiC– 97,7%, uziarn. pon. 0,08 mm),
x piasek szklarski mikronizowany (uziarn. pon. 0,06 mm).
Jako spoiwo (lepiszcze) w masach standardowych stosowano wodny roztwór klutanu.
Natomiast w badaniach tworzyw modykowanych zastosowano jako spoiwo:
x oksychlorek glinu (CWG) o module atomowym Al/Cl ok.
2,
x spoiwo mulitowe (spoiwo Al-Si),
przy czym:
x oksychlorek glinu otrzymany zosta w oparciu o metod
opracowan w IMO (12), tj. w wyniku reakcji zomu glinowego z kwasem solnym w obecnoci katalizatora (gsto
pozorna 1,31 g/cm3, pH 3,8 , zaw. Al2O3-22,7%),
x spoiwo mulitowe otrzymano metod homogenizacji oksychlorku glinu z zolem kwasu krzemowego w obecnoci
stabilizatora umoliwiajcego otrzymanie jednorodnego,
klarownego roztworu (gsto pozorna 1,29 g/cm3, pH
3,5, zaw. Al2O3 – 16,5%).
Zarówno oksychlorek glinu jak i spoiwo mulitowe stosowano w formie roztworu jak i w formie staej (sypkiej po
wysuszeniu zgodnie z wczeniejszymi pracami autorów

x wytrzymaoci na zginanie w temperaturze 20oC i 1450oC
(wg PN-EN993-6:1998 i PN-EN993-7:2001),
x odpornoci korozyjnej (metod tyglow) na dziaanie stali
i ula (wg IBC-17-1),
x mikrostruktury i rozkadu wielkoci porów (wg IBS-1-2,
IBS-2-2).
Badania odpornoci korozyjnej wykonano metod stacjonarn, tyglow na walcach = h = 50 mm z otworem 
= h = 15 mm w piecu gazowym w temperaturze 1550oC/4 h
w atmosferze utleniajcej. W badaniach zastosowano stal
manganow oraz uel z krystalizatora (zaw. SiO2 – 26,1%,
Al2O3 – 18,55%, Fe2O3 – 10,60%, MgO – 18,02%, Na2O
– 14,50%, MnO – 5,10%, FeO – 5,64%).

Omówienie wyników bada
Wyniki bada tworzyw standardowych (wizanych roztworem wodnym klutanu) oraz tworzyw modykowanych
dodatkiem polimerycznych soli glinu i krzemu przedstawiono
w tab. 1 i 2.
Analizujc wyniki bada stwierdzono, i modykacja tworzywa z ukadu Al2O3–SiC–C bez udziau piasku szklarskiego
polimerycznymi solami glinu i krzemu (w postaci roztworów),
pogorszya zdecydowanie wasnoci fizykochemiczne
i wytrzymaociowe w porównaniu z wasnociami tworzywa standardowego. Ze wszystkich przebadanych tworzyw
do bada odpornociowych wytypowano jedynie tworzywo
z udziaem 2,5% spoiwa mulitowego oraz dla porównania
tworzywo standardowe (tabela 1). Natomiast modykacja
tworzywa standardowego z udziaem piasku szklarskiego
wykazaa w przypadku zastosowania oksychlorku glinu
Wasnoci tworzywa

bez piasku szklarskiego

z udziaem piasku szklarskiego

Rodzaj masy / wska nik
2,5% spoiwo
mulitowe

roztwór
klutanu

2,5%
- CWG

5,0 %
- CWG

2,5%
spoiwo
mulitowe

5,0%
spoiwo
mulitowe

roztwór
klutanu

porowato otwarta, %

16

14,3

16,6

17,2

12,5

13,4

17,8

wytrz. na ciskanie, MPa

21,6

23,8

22,3

25,9

18,3

16,7

20,5

20oC
1450oC

8,4

10,7

9,8

6,3

8,6

8,7

9,5

2,2

2,7

1,1

1,2

1,3

2,0

1,4

wytrzym. na
zginanie, MPa,
odporno
korozyjna

metal

wszystkie testowane tworzywa wykazay bardzo dobr odporno na dziaanie stali

uel

wszystkie testowane tworzywa wykazay bardzo dobr odporno na dziaanie ula

Tabela 1. Wasnoci wybranych tworzyw modykowanych dodatkiem roztworów soli glinu i krzemu

[12]. W przypadku stosowania dodatków w formie sypkiej,
odpowiedni wilgotno masy uzyskiwano poprzez wprowadzenie wody.
Dla porównania wasnoci wykonano kadorazowo
masy, w których zastosowano roztwór klutanu (masy standardowe).
Próbki do bada w formie walców M = h = 50 mm oraz
beleczek o wymiarach 25x25x148 mm formowano pod
cinieniem 120 MPa, a nastpnie po wysuszeniu wypalano
w zasypce gratowej w temperaturze 1560oC.
Wykonano badania:
x porowatoci otwartej (wg PN-EN993-1:1998),
x wytrzymaoci na ciskanie (wg PN-EN1094-5:1998),
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(CWG) w iloci 2,5 i 5,0%, spadek porowatoci otwartej przy
wzrocie wytrzymaoci na ciskanie i niewielkim wzrocie
wytrzymaoci na zginanie w temperaturze 20oC. Dodatek 2,5
i 5,0% spoiwa mulitowego w tym przypadku obniy znacznie
porowato otwart przy nieznacznym spadku wasnoci
wytrzymaociowych. Do dalszych bada wybrano powysze
tworzywa (tabela 1). Inaczej przedstawiaj si wyniki uzyskane przy modykacji tworzywa standardowego dodatkiem
polimerycznych soli glinu i krzemu wprowadzonych w postaci
proszku. W tym przypadku ilo wprowadzonego modykatora zmniejszono o poow. W przypadku tworzyw bez
udziau piasku szklarskiego uzyskano spadek porowatoci
otwartej przy równoczesnym znacznym spadku wytrzyma-

ZASTOSOWANIA

Wasnoci tworzywa
bez piesku szklarskiego
Rodzaj masy /

z udziaem piasku szklarskiego

wska nik

2,5%
- CWG
(1+2)*

1,25%
spoiwo
mulitowe
(1)*

2,5%
spoiwo
mulitowe
(2)*

roztwór
klutanu

2,5%
CWG
(1)*

2,5%
CWG
(2)8

2,5%
CWG
(1+2)*

1,25%
spoiwo
mulitowe
(1)*

1,25%
spoiwo
mulitowe
(2)*

roztwór
klutanu

porowato otwarta, %

16,7

18,3

17,1

22,7

21,2

19,2

21,4

23,2

22,1

20,2

wytrz. na ciskanie, MPa

14,4

14,3

15,3

19,9

14,2

13,7

20,0

17,6

15,0

18,6

7,0

7,4

3,1

3,7

6,4

7,2

7,3

6,5

6,7

7,5

5,2

5,7

4,4

3,7

2,9

3,2

2,8

2,4

3,9

3,9

o

wytrzym. na
20 C
zginanie, MPa, 1450oC
odporno
korozyjna

metal

wszystkie testowane tworzywa wykazay bardzo dobr odporno na dziaanie stali

uel

wszystkie testowane tworzywa wykazay bardzo dobr odporno na dziaanie ula

Uwaga:
* - odnosi si do miejsca pobrania surowca
1 - frakcja drobnoziarnista (z cyklonu)
2 - frakcja gruboziarnista (z odbieralnika)
1 + 2 - odpowiedni stosunek jednej i drugiej frakcji zaleny od zastosowanego modykatora
Tabela 2. Wasnoci tworzyw modykowanych dodatkiem staych soli glinu i krzemu

oci mechanicznej na ciskanie, natomiast zdecydowany
wzrost wytrzymaoci mechanicznej na zginania zarówno
w temperaturze 20oC jak i w temperaturze 1450oC. Do dalszych bada wybrano tworzywa modykowane udziaem
2,5% oksychlorku glinu (CWG) oraz z udziaem 1,25 i 2,5%
spoiwa mulitowego.
Dla porównania zbadano równie tworzywo standardowe
(tabela 2).
W przypadku tworzyw z udziaem piasku szklarskiego
modykowanych solami glinu i krzemu w postaci sypkiej, nie
uzyskano jednoznacznych wyników. Generalnie w tym przypadku jak i w tworzywach bez piasku szklarskiego uzyskano
wzrost wasnoci wytrzymaociowych, zwaszcza wytrzyma-

oci na zginanie w temperaturze 20oC i 1450oC w stosunku
do tworzyw standardowych oraz tworzyw modykowanych
wodnymi roztworami tych soli. Do dalszych bada wybrano
spoiwo CWG w iloci 2,5% (we wszystkich wariantach) oraz
spoiwo mulitowe w iloci 1,25% (tabela 2).
Wytypowane tworzywa (z tabeli 1 i 2) poddano badaniom
odpornoci korozyjnej na dziaanie stali i ula. Wszystkie
wytypowane tworzywa z ukadu Al2O3–SiC–C, zarówno
standardowe jak i modykowane zasadowymi solami glinu
i krzemu (w postaci roztworów i w postaci sypkiej) wykazay
bardzo dobr odporno na dziaanie korozyjne stali i ula.
Nie stwierdzono penetracji w gb tworzywa. Ze wzgldu
na mae rónice w odpornoci badanych próbek tworzyw,

Rys. 1. Odporno na dziaanie stali manganowej tworzyw
Al2O3–SiC–C modykowanych dodatkiem roztworów soli
glinu i krzemu

Rys. 2. Odporno na dziaanie ula z krystalizatora tworzyw
Al2O3–SiC–C modykowanych dodatkiem roztworów soli
glinu i krzemu
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Rys. 3. Odporno na dziaanie stali manganowej tworzyw
Al2O3–SiC–C modykowanych dodatkiem staych soli glinu
i krzemu

Rys. 4. Odporno na dziaanie ula z krystalizatora tworzyw Al2O3–SiC–C modykowanych dodatkiem staych soli
glinu i krzemu

Rys. 5. Obraz mikrostruktury tworzyw Al2O3–SiC–C modykowanych dodatkiem roztworów soli glinu i krzemu

Rys. 6. Obraz mikrostruktury tworzyw Al2O3–SiC–C modykowanych dodatkiem staych soli glinu i krzemu
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bez piasku szklarskiego

z udziaem piasku szklarskiego

2,5% spoiwo
mulitowe

roztwór klutanu

2,5% CWG

5,0% CWG

2,5% spoiwo
mulitowe

5,0% spoiwo
mulitowe

roztwór klutanu

7,6

19,9

32,8

16,1

14,8

24,6

21,4

Tabela 3. Rozkad redniej wielkoci porów w tworzywach modykowanych dodatkiem roztworów soli glinu i krzemu C (μm)

przedstawiono na rys. 1-4 jedynie wybrane próbki tworzyw
modykowanych w porównaniu z próbkami tworzyw wizanych roztworem wodnym klutanu.
Wykonano równie badania mikrostrukturalne i rozkadu
wielkoci porów wytypowanych tworzyw. Wyniki zestawiono
w tabeli 3 i 4 oraz na rys. 5 i 6.
Szczegóowa analiza bada mikrostruktury wykazaa,
i:
x w grupie tworzyw z dodatkiem roztworów glinu i krzemu
(bez udziau piasku szklarskiego), mimo niezbyt korzystnych wasnoci zycznych i wytrzymaociowych, w porównaniu z tworzywem standardowym (tabela 1) stwierdzono wikszy udzia fazy O’ - sialonu (Si2ON2), mniejszy
udzia wtrce metalicznych, wiksze przereagowanie na
wtórne produkty reakcji, a zwaszcza mniejsz porowato
materiau. Uzyskano najkorzystniejszy rozkad wielkoci
porów i najnisz redni ich wielko rzdu 7,6 Pm. Tym
samym uzyskano tworzywo mikroporowate, w którym
dominuj pory w przedziale 2,5-20 Pm (92%).
Podobnie zachoway si tworzywa w grupie z udziaem
piasku szklarskiego, przy czym w tym przypadku lepszy
rozkad wielkoci porów z obnieniem ich wielkoci redniej z 21,4 do 16,1 i 14,8 Pm by równolegy z widocznym
polepszeniem wasnoci zycznych (tabela 1) w porównaniu z tworzywem standardowym. I w tym przypadku
stwierdzono wysz zwarto , lepsze wyksztacenie
wtórnych produktów reakcji, w tym obecno X-sialonu
(Si2Al3O7N),
x w grupie tworzyw z dodatkiem staych soli glinu i krzemu
(bez udziau i z udziaem piasku szklarskiego) stwierdzono obecno wiza typu Si2ON2 (fazy O’). Otrzymany
w tworzywach tlenoazotek krzemu ma posta wóknist,
co jest przyczyn polepszenia wasnoci zycznych, gównie wytrzymaociowych i odpornociowych (tabela 2).
Uzyskano tworzywa mikroporowate o redniej wielkoci
porów 10,35 i 16,97 Pm (tabela 4),
x tworzenie tlenoazotku krzemu w tworzywach modykowanych dodatkiem, zarówno roztworów jak i staych
soli glinu i krzemu, jest moliwe w warunkach wypalania
próbek w zasypce gratowej w penym omu owaniu.
Podczas wypalania w zasypce, nastpuje wzbogacenie

atmosfery w otoczeniu wypalanych próbek w azot. Azot czy si z krzemem dajc tlenoazotek krzemu, który stanowi
wizanie ziaren Al2O3 i SiC.

Wnioski
Biorc pod uwag wyniki bada wasnoci zycznych
i wytrzymaociowych tworzyw ukadu Al2O3–SiC–C z udziaem i bez udziau mikronizowanego piasku szklarskiego,
modykowanych dodatkiem soli glinu i krzemu, mona
stwierdzi , i:
1. Istnieje cisy zwizek midzy struktur tworzywa, a jego
wasnociami fizycznymi oraz wytrzymaociowymi,
a w konsekwencji odpornoci korozyjn.
2. Uzyskano tworzywa mikroporowate o redniej wielkoci
porów:
a) dla tworzyw z dodatkiem roztworów soli glinu i krzemu:
- 7,6 Pm (bez udziau piasku szklarskiego),
- 14,8 Pm (z udziaem piasku szklarskiego).
b) dla tworzyw z dodatkiem staych soli glinu i krzemu:
- 10,35 Pm (bez udziau piasku szklarskiego),
- 16,97 Pm (z udziaem piasku szklarskiego).
3. Dodatek modykatorów w postaci staej (proszku) CWG
i spoiwa mulitowego powoduje zdecydowany wzrost
wytrzymaoci na zginanie w temperaturze 1450 oC,
w porównaniu z tworzywem standardowym jak i z tworzywem modykowanym wodnymi roztworami w/w spoiw
(zarówno w grupie bez udziau jak i z udziaem piasku
szklarskiego). Najkorzystniejszy udzia modykatorów
wynosi w tym przypadku 1,25–2,5% (tab. 2).
4. Dodatek modykatorów w postaci roztworu CWG i spoiwa
mulitowego nie wpywa wyra nie na popraw wasnoci
wytrzymaociowych w porównaniu z tworzywami standardowymi, zwaszcza w grupie bez udziau mikronizowanego piasku. Najkorzystniejszy udzia modykatorów
wynosi w tym przypadku 2,5–5,0%.
5. Dodatek modykatorów w postaci staej CWG (oksychlorku glinu) lub spoiwa mulitowego, moe by stosowany
zamiennie przy produkcji tworzyw z ukadu Al2O3–SiC–C
z roztworem klutanu stosowanym standardowo. Zarów-

bez piasku szklarskiego

z udziaem piasku szklarskiego

2,5% CWG
(1+2)*

2,5%
spoiwo
mulitowe
(2)*

roztwór
klutanu

2,5% CWG
(1)*

2,5% CWG
(2)*

2,5% CWG
(1+2)*

1,25%
spoiwo
mulitowe
(1)*

1,25%
spoiwo
mulitowe
(2)*

roztwór
klutanu

12,94

10,35

12,44

16,97

18,55

20,31

33,41

28,37

18,07

Tabela 4. Rozkad redniej wielkoci porów w tworzywach modykowanych dodatkiem staych soli glinu i krzemu (μm)
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no w jednym jak i drugim przypadku, wyroby te naley
wypala w atmosferze redukcyjnej w zasypce wglowej
wzgldnie w atmosferze azotu w celu utworzenia wizania azotkowego Si3N4 lub tlenoazotkowego Si2N2O, które
zdecydowanie zwiksza wasnoci wytrzymaociowe
i odpornociowe tworzyw.
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