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Sposób wytwarzania wyrobów z tworzywa ceramicznego o niskim współczynniku rozsze-
rzalności termiczne, polegający na formowaniu i spiekaniu wyrobów z sypkiej masy, zawierającej 
tlenki glinu, krzemu i cyrkonu, znamienny tym, że szkło bazowe, zawierające wagowo: 5-15% 
Li2O, 20-40% Al2O3, 40-80% SiO2, 2-10% Ti2O, 0-7% B2O3, 0- 5% P2O5, 0-5% PbO oraz 0-5 BaO 
poddaje się procesowi frytowania, a następnie frytę w ilości 80-94% wagowych miele się do uziar-
nienia 1-10 µm i miesza się z 6-20% wagowymi ZrO2 częściowo stabilizowanego Y2O3 w ilości 
2-7% molowych o uziarnieniu do 5 µm oraz ewentualnie z tlenkami Cu, Zn, Co w ilości do 5% wa-
gowych w stosunku do pozostałych składników, po czym z sypkiej masy formuje się w znany spo-
sób wyroby, które się spieka.
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wyrobów z tworzywa ceramicznego o niskim 

współczynniku rozszerzalności termicznej, stosowanego na elementy optyczne, regulacji i automatyki, 
jako dysze w drukarkach atramentowych i palnikach oraz formy do odlewania metali i stopów.

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 96294 tworzywo ceramiczne, zwłaszcza do wyro-
bu elementów maszyn i urządzeń, które stanowi produkt wypalania w temperaturze 
2050-2250°C mieszanki zawierającej wagowo 45-50% tlenku cyrkonu, 38-43% tlenku glinu i 9-12% 
tlenku krzemu, zaś jako modyfikator dodawany do tej mieszanki, lub w trakcie prowadzenia wytopu, 
mieszaniny zawierającej 0,3-0,8% wagowych tlenku tytanu i 0,3-0,5% wagowych tlenku magnezu 
w stosunku do masy pozostałych składników mieszanki. Ponadto znany jest z polskiego opisu paten-
towego nr 102732 sposób wytwarzania na drodze regulowanej krystalizacji materiału szklano-
ceramicznego o bardzo dobrej odporności chemicznej, relatywnie małej rozszerzalności cieplnej 
i dużej odporności na zmiany temperatury, nadającego się do obróbki maszynowej. Sposób ten pole-
ga na tym, że szkło zawierające wagowo: 45-75% SiO2, 10-35% AI2O3, 5-25% MgO, 2-10F, 3-15% 
Na2O i ewentualnie 0-15% R2O może stanowić sumę Li2O + K2O względnie K2O i Na2O, wygrzewa się 
wystarczająco długo w przedziale temperatur 600-1100°C otrzymując fluoroflogopitowy materiał 
szklano-ceramiczny.

Sposób wytwarzania wyrobów z tworzywa ceramicznego o niskim współ czynniku rozszerzalno-
ści termicznej, według wynalazku, polega na tym, że szkło bazowe, zawierające wagowo: 5-15% Li2O, 
20-40% AI2O3, 40-80% SiO2, 2-10% Ti2O, 0-7% B2O3, 0-5% P2O5, 0-5% PbO oraz 0-5 BaO poddaje 
się procesowi frytowania. Następnie frytę w ilości 80-94% wagowych miele się do uziarnienia 1-10 µm
i miesza się z 6-20% wagowymi ZrO2 częściowo stabilizowanego Y2O3 w ilości 2-7% molowych 
o uziarnieniu do 5 µm oraz ewentualnie z tlenkami Cu, Zn, Co w ilości do 5% wagowych w stosunku 
do pozostałych składników. Z sypkiej masy formuje się w znany sposób wyroby, które się spieka. 
W czasie spiekania tworzą się roztwory stałe β-spodumen - SiO2, które decydują o wartości współ-
czynnika rozszerzalności termicznej.

Zaletą sposobu według wynalazku, jest to, że wytworzone wyroby charakteryzują się niskim 
współczynnikiem rozszerzalności termicznej oraz wysoką odpornością na szopki termiczne 
i w związku z tym mogą być eksploatowane w zmieniających się warunkach temperaturowych. Ponad-
to dzięki wprowadzeniu dodatku tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru otrzymane wyroby wy-
kazują wysoką wytrzymałość mechaniczną.

P r z y k ł a d
Szkło bazowe, zawierające wagowo: 7,9% Li2O, 30,3% AI2O3, 52,7% SiO2, 3,6% Ti2O, 2,7% 

B2O3, 1,9% P2O5, 0,9% PbO topi się w temperaturze 14500C, a następnie poddaje procesowi fryto-
wania przez wylanie do wody o temperaturze pokojowej. Otrzymaną frytę w ilości 83% wagowych 
miele się do uziarnienia 1-10 µm i miesza się z 17% wagowymi ZrO2 częściowo stabilizowanego Y2O3
w ilości 3% molowych o uziarnieniu do 5 µm oraz z CoO w ilości 0,8% wagowych w stosunku do po-
zostałych składników. Powyższy zestaw miele się w młynie kulowym przez okres 1 godziny w celu 
ujednorodnienia i rozbicia aglomeratów. Z sypkiej masy ceramicznej formuje się w znany sposób 
próbki, które się spieka w temperaturze do 1250°C przez okres 3 godzin. Otrzymane próbki wykazują 
następujące własności: 

wytrzymałość na zginanie 120 MPa
wytrzymałość na ściskanie 650 MPa
odporność na szoki termiczne bardzo dobra
współczynnik rozszerzalności termicznej 5.10-7 1\deg
maksymalna temperatura pracy 1000°C

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania wyrobów z tworzywa ceramicznego o niskim współczynniku rozszerzalno-
ści termiczne, polegający na formowaniu i spiekaniu wyrobów z sypkiej masy, zawierającej tlenki glinu,
krzemu i cyrkonu, znamienny tym, że szkło bazowe, zawierające wagowo: 5-15% Li2O, 20-40% 
Al2O3, 40-80% SiO2, 2-10% Ti2O, 0-7% B2O3, 0-5% P2O5, 0-5% PbO oraz 0-5 BaO poddaje się proce-
sowi frytowania, a następnie frytę w ilości 80-94% wagowych miele się do uziarnienia 1-10 µm
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i miesza się z 6-20% wagowymi ZrO2 częściowo stabilizowanego Y2O3 w ilości 2-7% molowych 
o uziarnieniu do 5 µm oraz ewentualnie z tlenkami Cu, Zn, Co w ilości do 5% wagowych w stosunku 
do pozostałych składników, po czym z sypkiej masy formuje się w znany sposób wyroby, które się 
spieka.
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