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Otrzymywanie kszta³tek korundowych
o zmiennej porowatoœci
Artyku³ opisuje wyniki prac zwi¹zanych z otrzymywaniem kszta³tek korundowych o zmieniaj¹cym siê udziale porowatoœci w zakresie 0–30%. By³y to
wstêpne próby opracowania sposobu formowania materia³u z gradientem
porowatoœci. Do wytworzenia za³o¿onej mikrostruktury wybrano metodê termicznego usuwania wype³niacza porotwórczego, którym by³a skrobia
kukurydziana. Znaczna czêœæ artyku³u poœwiêcona jest aspektom technologicznym procesu formowania kszta³tki, z uwzglêdnieniem wytwarzania
granulatu prasowalniczego bêd¹cego mieszanin¹ tlenku glinu i skrobi metod¹ suszenia rozpy³owego. Nastêpnie zamieszczono wyniki opisu mikrostruktury oraz porowatoœci otrzymanego materia³u. W metodyce badawczej
uwzglêdniono jakoœciowy i iloœciowy opis mikrostruktury z u¿yciem skaningowej mikroskopii elektronowej oraz analizy obrazu. Pomiary gêstoœci i porowatoœci poszczególnych warstw materia³u wykonano z u¿yciem piknometrii
gazowej.

1. Wprowadzenie
Porowate materia³y ceramiczne, w których podstruktura porów zosta³a celowo
ukszta³towana tak, by mog³y one spe³niaæ ró¿norodne funkcje u¿ytkowe, s¹
przedmiotem zainteresowania wielu zaawansowanych dziedzin techniki. Materia³y takie mog¹ byæ stosowane zarówno do celów izolacyjnych jako konwertery gazów spalinowych, jak i w mikroreaktorach, wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych, oraz jako czêœci sk³adowe membran, filtrów i sit molekularnych [1].
Coraz wy¿sze wymagania wobec materia³ów porowatych stymuluj¹ poszukiwania technologii pozwalaj¹cych na konstruowanie i wytwarzanie bardziej zaawansowanych wyrobów. Jednym z wa¿nych kierunków rozwoju technologii
jest otrzymywanie materia³ów z gradientem porowatoœci, co umo¿liwia
kszta³towanie zmiennych w³aœciwoœci w obrêbie pojedynczego wyrobu [2].
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Celem przeprowadzonych badañ by³o otrzymanie materia³u korundowego, cechuj¹cego siê gradientem udzia³u porowatoœci o charakterze warstwowym oraz
okreœlenie jego mikrostruktury.

2. Opis eksperymentu
2.1. Sposób wykonania próbek
Próbki badawcze materia³u ze skokow¹ zmian¹ udzia³u objêtoœciowego porów
na wybranym kierunku, zmieniaj¹cego siê w zakresie od oko³o 0 do 30% objêtoœciowych, wykonano metod¹ polegaj¹c¹ na wprowadzeniu do tworzywa ceramicznego wype³niacza organicznego (œrodka porotwórczego), który w procesie
spiekania jest usuwany, pozostawiaj¹c pory w materiale. Proces wytwórczy
przebiega³ etapowo:
• metod¹ suszenia rozpy³owego wytworzono granulaty ró¿ni¹ce siê zawartoœci¹
œrodka porotwórczego;
• formowanie nastêpowa³o przez prasowanie jednoosiowe (30 MPa) warstwowo zasypanych granulatów;
• spiekanie wstêpne (pozbycie siê wype³niacza) i zasadnicze.
Kolejne etapy otrzymywania próbek zosta³y szczegó³owo opisane w dalszej
czêœci artyku³u i schematycznie przedstawione na ryc. 1.
Z kolejno prasowanych warstw granulatu korundowego, ró¿ni¹cego siê zawartoœci¹ wype³niacza, wykonano porowat¹ kszta³tkê ceramiczn¹ z gradientem porowatoœci. Za³o¿ono wytworzenie materia³u porowatego sk³adaj¹cego siê z trzech
warstw podanych w tab. 1.
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2.2. U¿yte materia³y
Podstawowym sk³adnikiem tworzywa ceramicznego by³ tlenek glinu Al O!
(o symbolu NO 713-10 firmy Nabaltec). Wype³niacz organiczny stanowi³a
skrobia kukurydziana. Tlenek glinu charakteryzowa³ siê: zawartoœci¹ Al O!
99,7%, rozwiniêciem powierzchni S"#$ = 7,9 m /g; œredni¹ wielkoœæ cz¹stek
D%& = 0,7 mm oraz gêstoœci¹ po spieczeniu równ¹ 3,95 g/cm!.
Rozk³ad wielkoœci cz¹stek tlenku mierzony metod¹ laserow¹ zamieszczono na
ryc. 2. Rycina 3 przedstawia morfologiê proszku, zarejestrowan¹ w trakcie obserwacji z u¿yciem mikroskopii elektronowej (SEM).
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Skrobia kukurydziana charakteryzowa³a siê œredni¹ wielkoœci¹ cz¹stek D ! = 13 mm
oraz ciê¿arem w³aœciwy równym 2,3 g/cm", jak równie¿ bardzo w¹skim rozk³adem cz¹stek (5–30 mm) i ich sferycznym kszta³tem o bardzo ma³ym rozwiniêciu
powierzchni. Rozk³ad wielkoœci cz¹stek mierzony metod¹ laserow¹ oraz morfologiê cz¹stek przedstawiaj¹ odpowiednio ryc. 4 i 5.
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2.3. Wytworzenie granulatu prasowalniczego
W procesie wytwórczym granulatu œrodkami wi¹¿¹cymi by³y roztwory wodne
uk³adu poli (oksyetylenoglikolu)-poli(alkohol winylowego) oraz œrodki powierzchniowo czynne, zmieniaj¹ce w³aœciwoœci reologiczne zawiesiny. By³y to: Poli-
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kol 1500 – poli(oksyetylenoglikol) pe³ni¹cy rolê œrodka poœlizgowego, Poli(alkohol winylowy) JP-05, pe³ni¹cy rolê spoiwa oraz Dispex A40, bêd¹cy up³ynniaczem.
Po wstêpnych próbach otrzymywania granulatu metod¹ rêczn¹, kolejn¹ partiê
granulatu wytworzono metod¹ suszenia rozpy³owego. W tym celu sporz¹dzono
dwie zawiesiny wodne tlenku glinu. Pierwsza, oznaczona symbolem ALS-15,
zawiera³a 15% wagowych skrobi, druga, oznaczona symbolem AL, nie zawiera³a skrobi.
Sporz¹dzone zawiesiny homogenizowano w mieszadle wolnoobrotowym przez
48 h, po czym poddano je procesowi granulacji w suszarni rozpy³owej DORST
D20.
Proces suszenia rozpy³owego prowadzono przy nastêpuj¹cych parametrach pracy suszarni:
• œrednica dyszy rozpylaj¹cej – 0,8 mm,
• ciœnienie pompowanej zawiesiny – 6–7 atm,
• temperatura w suszarni: 500–120 C dla zawiesiny AL i 320–120 C dla zawiesiny ALS-15.
Granulat tlenku glinu zawieraj¹cy 7,5% wag. skrobi (ALS-7,5) otrzymano
przez wymieszanie granulatów AL i ALS-15 w proporcjach (wag.) 50/50. Na
rycinach 6–8 zamieszczono obrazy mikroskopowe granulatów AL i ALS-15.
Z obserwacji mikroskopowych wynika, ¿e granulat jest prawid³owy i zosta³ wytworzony zgodnie z za³o¿eniami. Granule s¹ niemal idealnie sferyczne, odseparowane, bez tendencji do tworzenia aglomeratów. Prze³omy granulatów wyka-
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zuj¹ zwart¹ budowê, bez tendencji do tworzenia wad typu „wydmuszka”.
W granulatach zawieraj¹cych skrobiê zarówno w zawiesinie, jak i w trakcie suszenia rozpy³owego nie dosz³o do degradacji cz¹stek.
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Na rycinie 8 mo¿na wyró¿niæ ziarna skrobi i ziarna tlenku glinu. Iloœæ cz¹stek
skrobi na jedn¹ granulê wynosi szacunkowo od kilkudziesiêciu do kilkuset.
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2.4. Formowanie kszta³tki
Aby przeprowadziæ zaplanowane badania, przygotowano dwa rodzaje próbek:
docelowe (gradientowe) i pomocnicze (jednorodne). Próbki gradientowe o œrednicy 22 mm i wysokoœci 6÷7 mm formowano metod¹ jednoczesnego sprasowania trzech warstw granulatów, ró¿ni¹cych siê zawartoœci¹ wype³niacza (0; 7,5;
15% wag.), s³u¿y³y g³ównie do oceny obszarów przejœciowych i badañ mikrostrukturalnych. Próbki jednorodne o œrednicy 22 mm i wysokoœci ok. 4 mm,
wyprasowane z poszczególnych granulatów, u¿yte zosta³y do badañ w³aœciwoœci fizycznych poszczególnych warstw materia³u gradientowego. Wypraski zagêszczano jednoosiowo przy ciœnieniu 30 MPa wed³ug schematu (ryc. 1).

2.5. Spiekanie
Proces spiekania prowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie usuniêto
wype³niacze organiczne. Ze wzglêdu na ³atwopalnoœæ skrobi wype³niacze usuwano w warunkach deficytu tlenowego przy bardzo powolnym wzroœcie temperatury. Prêdkoœæ grzania w tym procesie wynosi³a oko³o 20K/h. Po dwugodzinnym przetrzymaniu izotermicznym w maksymalnej temperaturze (900 C) próbki by³y studzone z prêdkoœci¹ 40K/h.
Proces spiekania zasadniczego (drugi etap) prowadzono w temperaturze typowej dla tworzywa korundowego, tj. 1600 C. Prêdkoœæ grzania wynosi³a
100K/min. Przetrzymanie izotermiczne w maksymalnej temperaturze trwa³o
0,5 h, a studzenie próbki przebiega³o z prêdkoœci¹ 150K/min.

3. Metodyka badawcza
W celu scharakteryzowania otrzymanego materia³u porowatego przeprowadzono badania stopnia jego zagêszczenia, obserwacje mikrostruktury oraz analizê
iloœci i wielkoœci porów.
Stopieñ zagêszczenia oceniano na podstawie oznaczeñ gêstoœci pozornej, porowatoœci ca³kowitej i porowatoœci otwartej wykonanych metod¹ piknometryczn¹
z u¿yciem analizatora MultiPicnometer firmy Quantachrome. Badania prowadzono na próbkach jednorodnych, odpowiadaj¹cych warstwom materia³u gradientowego.
Mikrostrukturê oceniano z u¿yciem skaningowego mikroskopu elektronowego
(SEM) firmy FEI model Nova NanoSEM200. Obserwacje prowadzono na przekrojach poprzecznych próbek gradientowych. Przed przyst¹pieniem do obserwacji próbki inkludowano w ¿ywicy termoutwardzalnej, a nastêpnie szlifowano
i polerowano polikrystalicznym œcierniwem diamentowym o gradacji od 16 do
1 mm.
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Iloœciowa ocena mikrostruktury polega³a na okreœleniu rozk³adu, wielkoœci, iloœci i kszta³tu porów w poszczególnych partiach materia³u. Analizê przeprowadzono na podstawie obrazów zarejestrowanych w trakcie obserwacji przez mikroskop elektronowy SEM, z u¿yciem programu do analizy mikrostruktury MicroMeter. Z uwagi na ograniczenia programu oraz szeroki zakres (oko³o 15
mm) gradientu niemo¿liwe by³o zarejestrowanie obrazu o odpowiedniej rozdzielczoœci, obejmuj¹cego ca³y zakres gradientu [3]. Dlatego analizê wykonano
na reprezentatywnych obszarach poszczególnych warstw materia³u.

4. Wyniki badañ
4.1. Pomiary piknometryczne
Gêstoœæ pozorna oraz porowatoœæ ca³kowita, oznaczona dla próbek jednorodnych, pos³u¿y³a do poœredniego okreœlenia rozk³adu zagêszczenia w próbkach
gradientowych. I tak: próbka wykonana z tlenku glinu (AL) cechowa³a siê porowatoœci¹ ca³kowit¹ wynosz¹c¹ 1,9% i by³a to wy³¹cznie porowatoœæ zamkniêta.
Próbka zawieraj¹ca 5% wag. skrobi (ALS-7,5) posiada³a porowatoœæ ca³kowit¹
11,2%, w sk³ad której wchodzi³a porowatoœæ otwarta równa 0,4%. Analogicznie w próbce ALS-15, gdzie dodatek 15% wag. skrobi skutkowa³ porowatoœci¹
ca³kowit¹ 28,2%, przy porowatoœci otwartej – 7% (tab. 2).
Wynika st¹d, ¿e w próbce gradientowej uzyskano wielkoœci porowatoœci zmieniaj¹ce siê skokowo z wysokoœci¹ próbki w zakresie 1,9–28,2% porowatoœci
ca³kowitej.
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4.2. Jakoœciowa analiza mikrostruktury
Analizê mikrostruktury prowadzono na przekroju próbki prostopad³ym do spodziewanego gradientu porowatoœci. Na kolejnych rycinach (9–11) widoczne s¹
reprezentatywne obszary odpowiadaj¹ce warstwom materia³u gradientowego.
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Mikrostruktura warstwy AL (Al O!>99,7%) charakteryzuje siê niewielk¹ porowatoœci¹ o charakterze zamkniêtym. W niektórych obszarach (dobrze widocznych na ryc. 9) wyraŸnie widaæ zarysy granul niezagêszczonych dostatecznie
w procesie formowania. Jest to z pewnoœci¹ wynik zbyt niskich ciœnieñ prasowania (30 MPa, zalecane ciœnienie – 100 MPa), wynikaj¹cych z ograniczeñ
aparaturowych. W miejscach tych wystêpuje wspomniana porowatoœæ oko³o
2%. Poza tym, próbkê mo¿na uznaæ za spieczon¹ prawid³owo, co potwierdzaj¹
badania gêstoœci pozornej. Widoczne na ryc. 9 drobne nieci¹g³oœci mikrostruktury spowodowane s¹ przez wyrywanie w trakcie polerowania s³abo spieczonych wierzcho³ków ziarn.
W przypadku warstwy ALS-7,5 (powsta³ej w wyniku wymieszania granulatu
AL i ALS-15) widoczne s¹ obszary odpowiadaj¹ce niespieczonym granulom.
WyraŸnie widoczna jest sferyczna porowatoœæ, uk³adaj¹ca siê w klastry (ryc. 10).
Skupiska te prawdopodobnie odpowiadaj¹ przestrzennemu rozmieszczeniu granul zawieraj¹cych 31% objêtoœci skrobi (ALS-15).
Warstwa z granulatu ALS-15 (ryc. 11) cechuje siê równomiernym rozmieszczeniem sferycznych porów. Na obrazach SEM widaæ wyraŸnie zarysy pierwotnych granul, niezagêszczonych dostatecznie, tworz¹cych w efekcie porowatoœæ
przypominaj¹c¹ mikropêkniêcia.
W podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e otrzymana kszta³tka jest wytworzona
prawid³owo i nie posiada widocznych wad mikrostruktury.

4.3. Analiza iloœciowa mikrostruktury
4.3.1. Przygotowanie materia³u do analizy
Do iloœciowej analizy mikrostruktury próbek gradientowych wykorzystano
oprogramowanie MicroMeter, które do wykonania analizy wymaga zaimportowania obrazu binarnego mikrostruktury z wyekstrahowanymi elementami, przewidzianymi w formie czarnych obiektów na bia³ym tle. Analizê porowatoœci
przedstawiono na przyk³adzie warstwy ALS-15. Na rycinie 12 zamieszczono
przyk³adowy obraz (SEM) mikrostruktury warstwy ALS-15.
Obraz ten wydrukowano na papierze, a nastêpnie, przyk³adaj¹c doñ przeŸroczyst¹ foliê, odrysowano pory foliopisem z uwzglêdnieniem skali. Tak otrzymany obraz zeskanowano i zaimportowano do programu MicroMeter. Nastêpnie
poddano go kolejnym przekszta³ceniom graficznym, chc¹c uzyskaæ obraz binarny oraz pozbyæ siê wp³ywu gruboœci pisaka oraz niedoskona³oœci odrysowania
typu: niezamkniête obwiednie, ga³êzie itp. Po takich przekszta³ceniach, jak:
œcienianie, zamykanie, obcinanie ga³êzi i w koñcu wype³nienie czarnym kolorem
obszarów odpowiadaj¹cych porom, uzyskano obraz zamieszczony na ryc. 13.
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Przez zaznaczenie na obrazie dwóch punktów oddalonych od siebie o znan¹ odleg³oœæ wprowadzono skalê. Z ka¿dej z badanych warstw do analizy wybrano
kilka obrazów mikrostruktury, tak by analizê wykonaæ na podstawie co najmniej 500 elementów (porów)
4.3.2. Wyniki iloœciowej analizy porowatoœci
Analizie iloœciowej poddano pory powsta³e po usuniêciu materia³u porotwórczego. Badano zatem warstwy ALS-7,5 i ALS-15. W wyniku analizy okreœlono:
œrednicê ekwiwalentn¹ dla p³askiego przekroju – d , minimaln¹ i maksymaln¹
ciêciwê, odpowiednio – d!"# d!$%, wspó³czynnik wyd³u¿enia cz¹stki a = d!$%/d ,
udzia³ objêtoœciowy porów – V&, iloœæ porów na jednostkê powierzchni i objêto-
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œci, odpowiednio – N i N!, na jednostkê objêtoœci [4]. Wyniki zamieszczono
w tabeli 3.
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Wyniki analizy iloœciowej wykaza³y, ¿e w przypadku obu badanych warstw
materia³u œrednia œrednica ekwiwalentna (d") porów wynosi³a oko³o 8mm. Iloœciowy udzia³ objêtoœciowy (V!) porów o charakterze sferycznym wynosi³ 7%
w przypadku warstwy ALS-7,5 i 15% w przypadku warstwy ALS-15. Licznoœæ
porów w warstwie ALS-7,5 i ALS-15 w przeliczeniu na milimetr objêtoœci (N!)
wynosi³a odpowiednio 183 000 i oko³o 228 000.
W przypadku obu warstw kszta³t porów okreœlony wspó³czynnikiem a wynosi³
oko³o 1,25 i wskazywa³ na bliski im sferyczny charakter. Rozk³ady wielkoœci
porów zamieszczono na ryc. 14 i 15. Wspó³czynniki zmiennoœci w przypadku
ka¿dego z wyznaczonych parametrów s¹ ni¿sze w przypadku warstwy ALS-15,
co jednoznacznie wskazuje na wiêksz¹ jednorodnoœæ porowatoœci w tej warstwie.

50

czêstoœæ

40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

25

d 2 [µm]

YSQX 5CX Y/R1P!* 8M#$1/KQM N/'O8 8 8!'0)8M# 9:;4<=>

30

!"#$%$&'()* +,#!'-!*+ + ".(/ &$01 #%)*((*2 3 " &'! 40)

56

120

czêstoœæ

100
80
60
40
20
0
0

5

10

15

20

25

30

d 2 [µm]

!"# $%# &'()*+ ,-./(&0"- 1&23, , ,*245,-. 6789$%
Okreœlone w wyniku analizy rozk³ady wielkoœci porów przyjmuj¹ charakter jednomodalny w przypadku warstwy ALS-15 oraz wielomodalny w warstwie
ALS-7,5.

5. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonego eksperymentu wytworzono porowaty materia³
gradientowy (zmiana udzia³u porowatoœci z wysokoœci¹ próbki) o charakterze
warstwowym, zmieniaj¹cym siê w zakresie 1,9–28,2% porowatoœci ca³kowitej,
przy jednoczesnej zmianie porowatoœci otwartej, oscyluj¹cej w przedziale
0,0–7% w tym samym kierunku gradientu.
U¿ycie w procesie prasowania granulatów, zawieraj¹cych 16 i 31% objêtoœci
œrodka porotwórczego w postaci skrobi kukurydzianej (warstwy ALS-7,5
i ALS-15), skutkuje powstaniem w spieczonym tworzywie porowatoœci o charakterze dyspersyjnym i wartoœciach odpowiednio – 11,7 i 28,2%.
Proces wytwórczy kszta³tek porowatych zosta³ znacz¹co ulepszony poprzez zastosowanie technologii suszenia rozpy³owego granulatu korundowego, zawieraj¹cego skrobiê.
Iloœciowa analiza porowatoœci warstw zawieraj¹cych skrobiê wykaza³a, ¿e œrednia wielkoœæ uzyskanych porów w spieczonym materiale (oko³o 8 mm) jest porównywalna ze œredni¹ wielkoœci¹ ziarn u¿ytego œrodka porotwórczego (oko³o
13 mm), z uwzglêdnieniem skurczliwoœci osnowy korundowej.
Mieszanie granulatów (bez skrobi i ze skrobi¹) daje finalnie materia³ z klastrowym rozmieszczeniem porowatoœci.
Otrzymane wyniki daj¹ podstawê do podjêcia tematu zwi¹zanego z opracowaniem metody formowania materia³ów porowatych na bazie korundu z kontrolo-
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wan¹ porowatoœci¹. Dalsze prace bêd¹ zmierza³y w kierunku rozszerzenia gradientu udzia³u objêtoœciowego porowatoœci oraz zwiêkszenia iloœci warstw tworz¹cych
gradient, w zwi¹zku z czym nast¹pi zmiana charakteru gradientu w kierunku
„p³ynnej” zmiany porowatoœci.
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FABRICATION OF ALUMINA BODY WITH VARIABLE POROSITY
The paper describes trials of fabrication of alumina samples with the porosity
content varied from 0 to 30% by volume. These were preliminary trials of
elaborating materials with a porosity gradient. To obtain a desired microstructure a thermal method of removal of the porous agent was used. As the
porous agent a corn starch was used. For examining the technological aspect of molding a specially granulation process was studied. The granulate
consisted of alumina and starch was made by spray drying. Microstructure
and porosity was quantified using scanning electron microscopy and image
analysis. Density and porosity of each layer of material was measured by
gas picnometry method.

