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Streszczenie
W pracy przedstawiono tworzenie siĊ spoiwa sialonowego w matrycy o skáadzie wyjĞciowym: azotek krzemu, tlenek glinu oraz wpáyw na
wáaĞciwoĞci wyrobów korundowych i niskocementowych betonów korundowych. Zaformowane próbki byáy spiekane w atmosferze powietrza
w temperaturze 1500 °C. W celu okreĞlenia rodzaju powstaáej fazy i mikrostruktury w tworzywie po wypaleniu, wykorzystano dyfrakcjĊ rentgenowską (XRD), skaningową mikroskopiĊ elektronową (SEM). Wykonano równieĪ analizĊ skáadu chemicznego w mikroobszarach (EDS).
Sáowa kluczowe: sialon, tworzywo korundowe, spiekanie, atmosfera utleniająca

SIALON-BONDED CORUNDUM CERAMICS OBTAINED BY REACTION SINTERING IN AIR
In the paper, sialon bonded corundum refractories were developed by air sintering of silicon nitride and aluminium oxide. The inÀuence
of sialon on properties of the studied high alumina products and low cement alumina castables was presented. Materials were ¿red at
1500oC and characterized with respect to the phase composition (XRD), microstructure and composition (SEM/EDS).
Keywords: Sialon, Corundum, Sintering, Oxidizing atmosphere

1. Wprowadzenie
Zastosowanie tworzyw azotkowych związane jest z dobrymi parametrami tej grupy materiaáów, czyli odpornoĞcią
na utlenianie, szoki termiczne, wysoką wytrzymaáoĞcią na
zginanie, niskim wspóáczynnikiem tarcia i odpornoĞcią na
korozjĊ stopionych metali. Problem ze spiekaniem azotku
krzemu związany jest z tym, Īe swoje wáaĞciwoĞci otrzymuje
dopiero w momencie maksymalnego zagĊszczenia materiaáu. Dlatego teĪ aby otrzymaü maksymalnie zagĊszczone
tworzywo, spiekanie odbywa siĊ pod ciĞnieniem lub przez
spiekanie izostatyczne [1]. Badania nad metodami wytwarzania azotku krzemu spowodowaáy otrzymanie sialonów,
nowych tlenoazotkowych materiaáów. Sialony są roztworami
staáymi Al2O3 oraz AlN rozpuszczonymi w Si3N4 posiadającym
heksagonalna strukturĊ. Struktura ta wystĊpuje w dwóch
odmianach polimor¿cznych Į-Si3N4 i ȕ-Si3N4 oraz rombowej
strukturze Si2N2O. Podstawowy element struktury to tetraedry [SiN4]-8, áączą siĊ one wierzchoákami w trójwymiarową
strukturĊ [2].
CeramikĊ sialonową wytwarza siĊ metodą reakcyjnego
spiekania zaformowanej mieszaniny azotku krzemu z dodatkiem tlenku i azotku glinu oraz dodatku spiekającego albo
metodą, która obejmuje najpierw syntezĊ fazy sialonowej,
a nastĊpnie formowanie i spiekanie materiaáu w azocie.
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Proces syntezy fazy sialonowej w obu metodach jest doĞü
záoĪony i przebiega wieloetapowo. Innym podejĞciem jest
wykorzystanie fazy sialonowej jako spoiwa w ceramice np.
korundowej i polepszenie wáasnoĞci takich tworzyw.

2. Procedura eksperymentalna
Do sporządzenia wyrobów korundowych uĪyto elektrokorundu biaáego, otrzymywanego z kalcynowanego tlenku
glinu o niskiej zawartoĞci alkaliów, charakteryzującego siĊ
niemal zerową porowatoĞcią oraz gĊstoĞcią 3,90 g/cm3.
Skáad ziarnowy zostaá dobrany zgodnie z krzywą Dingera-Funcka o wspóáczynniku n = 0,37. Frakcja ziarnowa poniĪej
0,63 m zostaáa zastąpiona przez mieszaninĊ reaktywnego
tlenku glinu ¿rmy Almatis i azotku krzemu Nitrosil 20 ¿rmy
Pechine Electrometallurgie. Ze sporządzonych zestawów
zostaáy uformowane walce o Ğrednicy i wysokoĞci 50 mm.
Po tym etapie walce wypalono z zachowaniem zaáoĪonej
krzywej grzania, tj. 10 °C/min, aĪ do temperatury 1500 °C
z wytrzymaniem w niej przez 60 minut. Metoda otrzymania
betonów korundowych jest zgodna ze sposobem otrzymania
betonów ogniotrwaáych uwzglĊdniająca mody¿kacją związana z wprowadzeniem tlenku glinu i azotku krzemu [3]
Po wypaleniu w celu okreĞlenia rodzaju powstaáej fazy i
mikrostruktury w tworzywie wykorzystano dyfraktometr rent-
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krzemu musi byü związany z powstaniem porowatoĞci albo
duĪym skurczem okoáo 22% caáego ukáadu. PomiĊdzy ziarnami korundu, znajduje siĊ wiąĪąca matryca, która przed
procesem spiekania skáadaáa siĊ z Si3N4, Al2O3 i FeSi2. Przeprowadzona analiza liniowa spieczonego tworzywa (Rys. 2)
wykazaáa, Īe iloĞci glinu, krzemu, i tlenu zmienia siĊ periodycznie. IloĞü azotu jest praktycznie staáa dla caáego zakresu
pomiarowego, przy zmiennej zawartoĞci krzemu i glinu, co
Ğwiadczy, Īe azot nie jest związany tylko z azotkiem krzemu.
Przeprowadzona analiza rentgenogra¿czna formowanych wyrobów korundowych miaáa na celu wykazanie, Īe
w przygotowanych próbkach, wypalonych w temperaturze
1500 °C w atmosferze powietrza, powstaáa faza sialonowa.
Analiza rentgenogramu próbki K1 wskazuje, Īe najbardziej
intensywne piki pochodzą od Į-Al2O3 w zakresie kątowym
2ș = 25-90°, co odpowiada wypeániaczowi korundowemu
w tworzywie. Z analizy fazowej mamy równieĪ potwierdzenie
istnienia nieprzereagowanych substratów, czyli Si3N4 i FeSi2.
ObecnoĞü produktów, czyli sialonu i tlenku krzemu, Ğwiadczy
o reakcji tworzenia siĊ sialonów z substratów wyjĞciowych
w spoiwie wiąĪącym ziarna korundowe. Dyfraktogram
z Rys. 2 potwierdza fakt powstawania sialonu, pomimo atmosfery utleniającej, co jest w sprzecznoĞci z doniesieniami
literaturowymi i obecną wiedzą w tym temacie [4].
Wyroby korundowe wiązane fazą sialonową wykazują
znacznie wyĪszą wytrzymaáoĞü na Ğciskanie w porównaniu do wyrobów korundowych [5]. Efekt ten táumaczy siĊ
wyĪszą wytrzymaáoĞcią wiązania Al-N niĪ Al-O [6]. Niską
porowatoĞü otwartą moĪna wyjaĞniü stanem powierzchni
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Tabela 1 WáaĞciwoĞci formowanych wyrobów korundowych wypalonych w 1500 °C
Table 1. Properties of formed korundum produkts ¿red at 1500 °C.
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Rys. 1. Obraz SEM powierzchni próbki formowanego wyrobu
korundowego K1 (a) wraz z zaznaczonym fragmentem, na którym
przeprowadzono analizĊ liniową z rozkáadem azotu, tlenu, glinu
i krzemu (b).
Fig. 1. SEM image of a surface of formed korundum product K1 (a)
with marked line of EDS line analysis for nitrogen, oxygen, aluminium
and silicon shown in b).
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Na podstawie obserwacji wykonanych mikrofotogra¿i
oraz pomiaru gĊstoĞci i porowatoĞci otwartej wiadomo, Īe
tworzywo jest porowate (Rys.1, Tabela1). PoniewaĪ gĊstoĞü
Si3N4 wynosi 3,18 g/cm3 a Si 2,33 g/cm3, rozpad azotku
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Rys. 2 Rentgenogram wyrobu korundowego formowanego (K1)
wiązanego fazą sialonową, wygrzanego w 1500 °C.
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of sualon-bonded corundum product
K1 ¿red at 1500 °C.
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wyrobów po wypaleniu, co widaü na Rys. 3 (nadtopienia,
glazura na pobocznicach walców). Natomiast porowatoĞü
caáego ukáadu jest związana z rozpadem Si3N4 i kluczową rolą
fazy gazowej w syntezie spoiwa sialonowego. WáaĞciwoĞci
wyrobów formowanych korundowych, po procesie wypalenia
w temperaturze 1500 °C są przedstawione w Tabeli 1.
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Rys. 3. Zdjecie próbki K1 po wypaleniu w tempaeraturze 1500 °C.
Wyroby korundowe nieformowane
Fig. 3. Sample of corundum castable K1 ¿red at 1500 °C.

Dyfraktogram próbki betonu korundowego wiązanego
sialonem (B1) wskazuje na obecnoĞü produktów syntezy
sialonu i tlenku krzemu, jak równieĪ nieprzereagowanego
azotku krzemu. Korund jest wypeániaczem, jako kruszywo
niebiorącym udziaáu w tworzeniu sialonu, jak równieĪ substratem reakcji, jako aktywny tlenek glinu. Przeprowadzona
analiza faz potwierdza powstanie sialonu w warunkach
utleniającej atmosfery.
Przeprowadzona analiza liniowa spieczonego tworzywa
(Rys. 5) wykazaáa, Īe na dáugoĞci 7,5–25 ȝm mamy staáą
zawartoĞü krzemu i glinu, w pozostaáych miejscach iloĞü
glinu, krzemu i tlenu zmienia siĊ periodycznie. IloĞü azotu
jest praktycznie staáa dla caáego zakresu pomiarowego, co
Ğwiadczy Īe azot nie jest związany tylko z azotkiem krzemu.
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Rys. 4. Rentgenogram betonu korundowego (B1) wiązanego fazą
sialonową, wygrzanego w 1500 °C
Fig. 4. X-ray diffraction pattern of corundum castable B1 bonded
with sialon ¿red at 1500 °C.
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Rys. 5. Obraz SEM powierzchni próbki betonu korundowego (B1)
wiązanego fazą sialonową (a) wraz z zaznaczonym fragmentem, na
którym przeprowadzono analizĊ liniową z rozkáadem azotu, tlenu,
glinu i krzemu (b).
Fig. 5. SEM image of a surface of formed korundum product B1 (a)
with marked line of EDS line analysis for nitrogen, oxygen, aluminium
and silicon shown in b).

Analiza punktowa, pozwoliáa na okreĞlenie skáadu materiaáu
w wybranych punktach, otrzymane wyniki potwierdziáy obecnoĞü faz zidenty¿kowanych metodą XRD.
GĊstoĞü pozorna betonowych próbek przed jak i po wypaleniu ulegáa nieznacznej zmianie we wszystkich przypadkach
(Tabela 2). PorowatoĞü otwarta dla próbek wysuszonych za
wyjątkiem próbki B4 są porównywalne do wartoĞci literaturowych, jakie powinny osiągaü betony ogniotrwaáe. Jednak
wartoĞci porowatoĞci próbek po wypaleniu zmniejszyáy siĊ,
co jest odwrotne z zachowaniem siĊ ogniotrwaáych betonów.
ZaleĪnoĞü ta (wzrost porowatoĞci) jest tylko speániona dla
próbki referencyjnej, czyli betonu korundowego bez fazy
sialonowej. Dla pozostaáych próbek mamy zmniejszenie
siĊ porowatoĞci po procesie wypalania, moĪe to wynikaü
z faktu, Īe powierzchnia walców jest „obtopiona” i nastĊpuje
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Tabela 2 WáaĞciwoĞci próbek wysuszonych w temperaturze 110 °C, a nastĊpnie wypalonych w 1500 °C
Table 2. Properties of samples dried at 110 °C and ¿red at 1500 °C.
Próbka

WáaĞciwoĞü

Beton korundowy

B1

B2

B3

B4

3,0

3,0

3,0

2,9

po wysuszeniu w temperaturze 110 °C przez 24 h
GĊstoĞü pozorna [g/cm3]

3,1

PorowatoĞü otwarta [%]

7,6

11,3

12,2

17,5

16,9

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]

56,8

58,9

-

-

-

3,0

3,1

3,0

po wypaleniu w temperaturze 1500 °C
GĊstoĞü pozorna [g/cm3]

3,2

PorowatoĞü otwarta [%]

13,35

2,8

3,0

5,4

9,5

WytrzymaáoĞü na Ğciskanie [MPa]

146

176

170

168

182

3,1

PorowatoĞü otwarta betonów korundowych zawierających osnowĊ sialonową po wypaleniu zmniejszyáa. ObecnoĞü fazy sialonowej zwiĊksza wáasnoĞci wytrzymaáoĞciowe
tworzyw korundowych.
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Rys. 6. ZdjĊcie betonu korundowego (B1) przed wypaleniem (a)
i po wypaleniu (b) w temperaturze 1500 °C
Fig. 6. Corundum castables B1 before ¿ring (a) and after ¿ring (b).
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[1] Jansen, M.: High Performance non-oxide ceramics II, Springer,
(2002).
[2] Jack, K.H.: Review. Sialons and related nitrogen ceramics, J.
Mat. Sci., 11, (1976), 1135–1158.
[3] Dul, K., Kotowski, K.: Tworzywa korundowe wiązane sialonem,
Materiaáy Ceramiczne 63, 1, (2011), 206–209.
[4] Wada, S., Hattori, T., Yokoyama, K.: Sintering of Si3N4 Ceramics in Air Atmosphere Furnace, J. Ceram. Soc. Japan, 109, 3,
(2001), 281–283.
[5] Mandecka-KamieĔ, L., Rapacz-Kmita, A., Wodnicka, K., Myszka,
B.: Wpáyw dodatku fosforanu glinu na wáaĞciwoĞci niskocementowych betonów korundowych: Materiaáy Ceramiczne, 64, 3,
(2012), 304–308.
[6] Sopicka-Lizer, M.: „Ceramika sialonowa – wáaĞciwoĞci i perspektywy rozwoju, InĪynieria Materiaáowa, 3–4, (1999), 167.

i
Otrzymano 4 sierpnia 2013, zaakceptowano 3 wrzeĞnia 2013

4. Wnioski
Podczas wypalania w atmosferze utleniającej mieszanin
azotku krzemu i tlenku glinu dochodzi miĊdzy nimi do reakcji,
z utworzeniem fazy sialonowej, co jest w sprzecznoĞci z danymi literaturowymi, Īe w warunkach utleniających z azotku
krzemu i tlenku glinu nie moĪna otrzymaü fazy sialonowej. Na
powierzchni wyrobów tworzy siĊ strefa korozyjna z wyraĨnym
nadtopieniem i udziaáem fazy gazowej w tym procesie, która
nie skáada siĊ z fazy sialonowej. W zaleĪnoĞci od proporcji
iloĞciowych tych surowców uzyskane w toku spiekania tworzywo ogniotrwaáe zawiera Si3Al3O3N5, jak równieĪ produkty
reakcji tworzenia sialonu i nieprzereagowane wyjĞciowe
skáadniki Si3N4 i Al2O3. Analiza EDS wykazaáa, Īe faza sialonowa tworzy siĊ pomiĊdzy ziarnami korundu, otaczając je
i áącząc miĊdzy sobą kolejne ziarna.
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