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MỞ ĐẦU 
 

 Gốm sứ ñược coi là vật liệu nhân tạo ñầu tiên do con người chế 

tạo ra, ñến nay vẫn ñóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực 

của ñời sống con người. Sản phẩm gốm hiện nay rất ña dạng như nồi 

bằng gốm, chén, bát, ñĩa bằng sành, sứ, sứ mỹ nghệ, gốm xây dựng, 

sứ ñiện, sứ dùng trong chế tạo máy, vật liệu mài, gốm chịu nhiệt cách 

nhiệt, gốm bền cơ cao, bền hoá học.  

 Trong những năm gần ñây, gốm ôxyt nhôm (gốm alumin) ñang 

ñược nghiên cứu và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực nhờ các ñặc tính kỹ 

thuật ñặc biệt của nó, làm các chi tiết máy phức tạp có ñộ bền cơ học 

sử dụng trong môi trường ăn mòn hoá học, làm xương nhân tạo thay 

thế trong y học nhờ trơ với môi trường cơ thể người, làm gạch chịu 

lửa cách nhiệt trong các lò nung nhiệt ñộ cao, làm bi, tấm lót cho 

máy nghiền bi v.v... 

 Để sản xuất gốm ôxyt nhôm có các ñộ xốp khác nhau, từ lâu ñã có 

nhiều phương pháp và công nghệ tạo hình như ép khô, bán khô, ñổ 

rót vào khuôn thạch cao v.v... Trong phạm vi ñề tài này, chúng tôi 

muốn ñề cập ñến một công nghệ tạo hình ñược nghiên cứu ở các 

nước trong thời gian gần ñây, phương pháp Đổ rót ñóng rắn bằng 

tinh bột - Starch consolidation casting (SCC). 

 SCC là phương pháp dựa vào ñặc tính hút nước khi trương nở của 

tinh bột ở nhiệt ñộ 60 - 800C. Phối li ệu hồ ñổ rót ñược sản xuất từ bột 

ôxyt nhôm và tinh bột (tỷ lệ từ 2,5 ñến 20 hay ñến 50%), môi trường 

phân tán là nước, ngoài ra còn sử dụng các phụ gia phân tán thích 

hợp. Khuôn ñổ rót là khuôn kim loại. Bán thành phẩm sau ñó ñược 

ñốt nóng ở 60 - 800C ñể tinh bột trương nở, hút hết nước trong hồ ñổ 

rót và tạo cấu trúc mộc vững chắc. Mộc sau ñó ñược nung ở nhiệt ñộ 
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1500 - 16000C ñể tạo ra xương sứ có cường ñộ và ñộ xốp theo yêu 

cầu. 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

 Gốm ôxyt nhôm là một loại gốm ñơn ôxyt, ñược ứng dụng rất 

rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc sản xuất gốm ôxyt 

nhôm ở nước ta hiện nay còn rất hạn chế vì công nghệ sản xuất yêu 

cầu nguyên liệu chất lượng cao, nhiệt ñộ nung cao ñể ñạt chất lượng 

tốt, sử dụng trong y sinh hay trong các ngành công nghiệp liên quan. 

 Ở Việt Nam hiện nay, các vật liệu gốm cao alumin (thường hàm 

lượng ôxyt nhôm ñến khoảng 80%) hay gốm hoàn toàn từ ôxyt nhôm 

chỉ ñang ñược sản xuất thử nghiệm với chất lượng và số lượng hạn 

chế. Đề tài chắc chắn sẽ ñóng góp một phần kiến thức trong việc sản 

xuất gốm ôxyt nhôm cũng như các loại vật liệu có hàm lượng ôxyt 

nhôm cao khác (như gốm và vật liệu chịu lửa). 

 Với nguồn nguyên liệu alumin từ các nhà máy alumin Tân Rai - 

Lâm Đồng và Nhân Cơ - Đắc Nông sẽ ñi vào hoạt ñộng thí ñiểm khai 

thác bauxite tại Tây Nguyên, chúng tôi mạnh dạn chọn ñề tài Nghiên 

cứu sử dụng tinh bột trong chế tạo gốm ôxyt nhôm nhằm ñáp ứng 

nhu cầu các sản phẩm gốm ôxyt nhôm trong hiện tại và tương lai của 

ñất nước. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

 Tìm ra ñược loại nguyên liệu, bài phối li ệu cũng như quy trình 

công nghệ tối ưu ñể sản xuất gốm ôxyt nhôm, ñáp ứng tốt nhất yêu 

cầu thực tiễn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm với qui mô phòng thí 

nghiệm: Các loại tinh bột: tinh bột ñậu xanh, tinh bột ngô, tinh bột 
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gạo, tinh bột sắn; Ôxyt nhôm loại α-Al 2O3; Nghiên cứu các bài phối 

liệu, tính chất cơ lý và vi cấu trúc của sản phẩm. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Để ñạt ñược mục ñích nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương 

pháp hoá lý ñể nghiên cứu thành phần, tính chất của nguyên liệu và 

sản phẩm gốm: 

 Sấy, nung phối li ệu bằng lò sấy và lò nung nhiệt ñộ cao. 

 Phân tích cỡ hạt của nguyên liệu bằng phương pháp tán xạ Laser. 

 Khảo sát ñộ nhớt của hồ ñổ rót có sử dụng chất ña ñiện giải.  

 Xác ñịnh trọng lượng thể tích, trọng lượng riêng của sản phẩm, từ 

ñó tính ñược ñộ xốp biểu kiến và ñộ xốp thực. 

 Phân tích thành phần khoáng vật bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. 

 Phân tích thành phần hóa bằng phương pháp huỳnh quang tia X. 

 Phân tích hình dạng của nguyên liệu, vi cấu trúc của sản phẩm.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

 * Ý nghĩa khoa học: Sản xuất gốm ôxyt nhôm dựa trên phương 

pháp tạo hình ñổ rót ñóng rắn bằng tinh bột là một phương pháp mới, 

ñã và ñang ñược nghiên cứu áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Đề 

tài sẽ góp phần làm rõ ảnh hưởng tinh bột gạo ñến chất lượng gốm 

ôxyt nhôm như thế nào, từ ñó nêu rõ các ñiều kiện thực hiện cũng 

như ưu ñiểm của phương pháp ñổ rót ñóng rắn nhờ tinh bột. 

 * Ý nghĩa thực tiễn: Tìm ra bài phối li ệu và công nghệ tạo hình 

mới ñể sản xuất sản phẩm gốm ôxyt nhôm có cường ñộ và ñộ xốp 

phù hợp, ứng dụng trong cuộc sống, trong công nghiệp hay dùng 

thay thế xương người trong ngành y sinh như là vật liệu trơ sinh học. 
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6. Cấu trúc luận văn 

 Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn gồm 

các chương như sau: 

 Chương 1 - Tổng quan lý thuyết: Giới thiệu các loại nguyên 

liệu; gia công và chuẩn bị phối li ệu; sấy, nung sản phẩm. 

 Chương 2 - Nội dung và phương pháp nghiên cứu: giới thiệu 

chi tiết các phương pháp phân tích. 

 Chương 3 - Quy trình thực nghiệm: sơ ñồ khối quy trình 

công nghệ sản xuất gốm ôxyt nhôm; thuyết minh quy trình; ñường 

cong nung. 

 Chương 4 - Kết quả và thảo luận: Tổng hợp các kết quả khảo 

sát các  loại nguyên liệu, phối li ệu và lựa chọn bài phối li ệu tối ưu; 

Kiểm tra các ñặc tính của sản phẩm, phân tích và ñưa ra kết luận 

chung. 
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Chương 1 - TỔNG QUAN LÝ THUY ẾT 
 

1.1. Giới thi ệu về gốm ôxyt nhôm 

 Hiện nay người ta phân loại gốm thành hai loại là gốm truyền 

thống và gốm ñặc biệt. Gốm truyền thống là loại vật liệu vô cơ 

không kim loại có cấu trúc ña tinh thể với một lượng pha thuỷ tinh 

nhất ñịnh. Sản phẩm ñược tạo hình từ nguyên liệu dạng bột mịn, chủ 

yếu là ñất sét, cao lanh, sau ñó thiêu kết ở nhiệt ñộ cao (ña phần trên 

9000C) ñể kết khối, có ñược vi cấu trúc mới và các tính chất hoá lý 

ñạt yêu cầu sử dụng. Như vậy gốm truyền thống ñược hiểu là loại 

gốm mà nguyên liệu sản xuất gồm một phần hay tất cả là ñất sét, cao 

lanh. Gốm ñặc biệt là gốm sử dụng nguyên liệu là carbua, nitrua 

hoặc các ñơn ôxyt. Gốm ñặc biệt có nhiều tính chất kỹ thuật quý như 

ñộ chịu lửa cao, ñộ bền cơ và hóa cao và nhiều tính chất ñiện ñặc biệt 

khác. 

 Gốm ôxyt nhôm là loại gốm ñơn ôxyt, với nguyên liệu là α-Al 2O3. 

Đây là loại gốm ñặc biệt với nhiều tính chất kỹ thuật ưu việt như ñộ 

chịu lửa, ñộ bền cơ lý hóa rất cao, cách nhiệt tốt và chịu ñược số lần 

thay ñổi nhiệt ñộ lớn, hệ số dãn nở nhiệt nhỏ và nhiều tính chất ñặc 

biệt khác. Gốm ôxyt nhôm có sản phẩm ñược sử dụng hầu hết trong 

kỹ thuật và công nghiệp kể cả những ngành công nghiệp hiện ñại như 

máy bay, tên lửa, ñiện tử, là loại vật liệu ñược dùng ñể lót buồng 

máy của ñộng cơ phản lực, làm mũi khoan thép, làm ống phun lửa và 

làm lớp mạ chịu nhiệt ñộ cao bảo vệ trên kim loại cũng như dùng 

trong y sinh. 

1.2. Nguyên liệu sản xuất gốm ôxyt nhôm  

 Trên thế giới hằng năm sản xuất hàng triệu tấn Al2O3 kỹ thuật, 

song hầu như ñến 90% ñược dùng ñể luyện nhôm kim loại. Chỉ có 
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10% ñược dùng ñể sản xuất các loại sản phẩm phi luyện kim như 

gốm, thủy tinh, ximăng alumin, phèn nhôm, bột mài, cao su. 

 Nguyên liệu chính dùng trong sản xuất gốm ôxyt nhôm có thể chia 

thành 2 loại: nhôm hyñrôxyt và ôxyt nhôm. Tinh bột là nguyên liệu 

ñưa vào ñể tạo cấu trúc cho mộc. Ngoài ra còn dùng chất ña ñiện giải 

ñể phân tán hệ hồ. 

1.2.1. Nhôm hyñrôxyt 

 Nhôm hyñrôxyt (hyñrat nhôm) Al2O3.nH2O ñược chế tạo từ 

bauxite (quặng có chứa nhôm hyñrôxyt). 

 Nhôm hyñrôxyt khan là một chất bột trắng vô ñịnh hình, dễ vỡ, 

không hòa tan trong nước. Khi ẩm nó ở dạng khối keo (gel ôxyt 

nhôm, ôxyt nhôm dạng gelatin). Nhôm hyñrôxyt ñược sử dụng ñể 

sản xuất men sứ, mực in, sản phẩm y học, phèn nhôm, corudum nhân 

tạo và làm dung dịch lọc (lắng cặn, ñánh phèn). 

 Công thức chung là Al2O3.nH2O. Gồm 3 loại phân biệt nhau 

bởi cấu trúc và hàm lượng nước liên kết hóa học (Hydracgilit-

Al 2O3.3H2O, Boehmit-Al2O3.H2O, Diaspo-Al2O3.H2O). Khi ñốt nóng 

nhôm hyñrôxyt sẽ xảy ra sự biến ñổi không thuận nghịch từ dạng này 

sang dạng khác.  

1.2.2. Ôxyt nhôm kỹ thuật 

 Ôxyt nhôm có trọng lượng riêng 3.96 (g/cm3), nhiệt ñộ nóng chảy 

là 2054 ÷ 2056oC, thuộc vào một trong những loại vật liệu có ñộ dẫn 

ñiện thấp, thậm chí ngay ở nhiệt ñộ cao thì nó vẫn có ñộ dẫn ñiện 

thấp.  

 Có 3 dạng thù hình: α, β, γ-Al 2O3. Trong ñó α và γ là dạng tinh 

khiết, dạng β chỉ tạo ra do có mặt của tạp chất. Trong tự nhiên ôxyt 

nhôm tại hai dạng chính, γ- Al2O3 ít bền và α-Al2O3 bền hơn. 
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 α-Al 2O3 cũng tồn tại trong thiên nhiên, rất cứng, là chất cách ñiện, 

nóng chảy ở 2045oC, ñược dùng làm vật liệu chịu lửa, bột mài, ñá 

mài v.v... 

  Al2O3 rất trơ về phương diện hoá học, ở nhiệt ñộ thường nó không 

tan trong axit và kiềm. Ở nhiệt ñộ cao nó phản ứng ñược với 

hiñrôxyt, cacbonat, hiñrôsunfat và ñisunfat kim loại kiềm. 

1.2.3. Tinh bột 

 Tinh bột ngày càng ñược sử dụng rộng rãi trong các ngành công 

nghiệp do ñặc tính kỹ thuật của nó như làm ñặc, tạo gel, có khả năng 

dính và tạo màng tốt.  

 Trong công nghiệp xây dựng tinh bột ñược dùng làm phụ gia 

trong chất gắn bê tông, chất gắn ñất sét, ñá vôi, keo dính gỗ, gỗ ép, 

phụ gia cho sơn. Trong công nghiệp gốm sứ làm chất liên kết trong 

quá trình tạo hình cho các loại gốm không có tính kết dính như gốm 

ñi từ ôxyt nhôm. 

1.2.3.1. Nguồn gốc tinh bột 

 Tinh bột là chất dinh dưỡng dự trữ của thực vật. Tinh bột do cây 

xanh quang hợp tạo nên và có nhiều trong các hạt, củ, quả. Các 

hyñrat cacbon ñầu tiên ñược tạo ta ở lục lạp do quang hợp, nhanh 

chóng ñược chuyển thành tinh bột. Tinh bột ở mức ñộ này ñược gọi 

là tinh bột ñồng hoá, rất linh ñộng, có thể ñược sử dụng ngay trong 

quá trình trao ñổi chất hoặc có thể chuyển thành tinh bột dự trữ ở 

trong hạt, quả, củ, rễ, thân và bẹ lá. 

1.2.3.2. Hình dáng và kích thước của tinh bột 

 Hạt tinh bột của tất cả hệ thống nêu trên hoặc có dạng hình tròn, 

hình bầu dục, hay hình ña giác. Hạt tinh bột khoai tây lớn nhất và bé 

nhất là hạt tinh bột gạo. Hình dáng, cấu tạo và kích thước của các hạt 
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tinh bột phụ thuộc vào loại cây, ñiều kiện trồng trọt và quá trình sinh 

trưởng của cây. 

1.2.3.3. Thành phần hoá học của tinh bột 

 Tinh bột thuộc nhóm hợp chất hữu cơ cacbonhydrat cao phân tử  

(polysaccarit cacbonhydrat) bao gồm các ñơn vị D-glucozơ nối với 

nhau bởi liên kết α-glucozit. Là một hợp chất có thành phần hoá xác 

ñịnh có công thức phân tử (C6H10O5)n trong ñó n có giá trị từ vài 

trăm ñến khoảng mười nghìn (hình 1.1). 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Cấu trúc mạch phân tử của tinh bột 

1.2.3.4. Cấu tạo của hạt tinh bột 

 Cấu tạo bên trong của vi hạt tinh bột khá phức tạp. Vi hạt tinh bột 

có cấu tạo lớp, trong mỗi lớp ñều có lẫn lộn các amiloza dạng tinh 

thể và amilopectin sắp xếp theo phương hướng tâm. 

 Bằng phương pháp hiển vi ñiện tử và nhiễu xạ tia X người ta ñã 

phát hiện ñược rằng trong hạt tinh bột các chuỗi polyglucozit của 

amiloza và amilopectin tạo thành xoắn ốc với ba lớp glucoza một 

vòng. 

1.2.3.5. Tính chất thuỷ nhiệt và sự hồ hoá của tinh bột 

 Khi hòa tan tinh bột vào nước do kích thước của phân tử tinh bột 

lớn nên ñầu tiên các phân tử nước sẽ xâm nhập vào giữa các phân tử 

tinh bột. Tại ñây chúng sẽ tương tác với nhóm hoạt ñộng của tinh 

bột, quay cực tạo ra lớp vỏ nước làm cho lực liên kết ở mắc xích nào 

ñó của phân tử tinh bột bị yếu ñi, do ñó phân tử tinh bột bị xê dịch 
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rồi bị rão ra và bị trương lên. Nếu sự xâm nhập của các phân tử nước 

vào tinh bột dẫn ñến quá trình trương không hạn chế thì hệ thống 

chuyển thành dung dịch. Dĩ nhiên với tinh bột ñể ñạt ñược trạng thái 

này còn phụ thuộc vào ñiều kiện bên ngoài ñó là nhiệt ñộ. 

 Khi bị hồ hóa, hạt tinh bột chuyển từ trạng thái ñầu thành dung 

dịch keo. Điều này ñược giải thích như sau: khi hòa tan tinh bột vào 

nước, do kích thước phân tử của tinh bột lớn nên ñầu tiên các phân tử 

nước sẽ xâm nhập vào giữa các phân tử tinh bột. Khi nhiệt ñộ tăng, 

sự xâm nhập này lớn dẫn ñến quá trình trương nở không hạn chế, 

nghĩa là làm bung ñược các phân tử tinh bột và chuyển thành dạng 

dung dịch. Nhiệt ñộ mà tại ñó dung dịch chuyển sang dạng keo gọi là 

nhiệt ñộ hồ hoá của tinh bột . 

 Phần lớn tinh bột bị hồ hóa khi nấu ở dạng huyền phù và trạng 

thái trương nở ñược sử dụng nhiều hơn ở trạng thái tự nhiên. Các 

biến ñổi hóa lý khi hồ hóa như sau: hạt tinh bột trương lên, tăng ñộ 

trong suốt và ñộ nhớt, các phân tử mạch thẳng và nhỏ thì hòa tan và 

sau ñó tự liên hợp với nhau ñể tạo thành gel. 

1.2.4. Chất phân tán 

 Trong công nghệ gốm sứ việc sử dụng chất phân tán ñối với các 

loại huyền phù là cần thiết ñể cải thiện một số tính công nghệ như: 

giảm lượng nước cần thiết cho hồ ñổ rót, tăng khả năng phân tán của 

hạt rắn trong dung dịch, tăng tính chảy, tính ñồng nhất cho các loại 

huyền phù. 

 Huyền phù alumina khi tạo hình có 3 cơ chế phân tán:  

  Lực tĩnh ñiện: ñược tạo nên do bề mặt tích ñiện của các hạt. 

Chiếm chỗ trong không gian: là bề mặt các hạt phụ gia 

polime không tích ñiện (cơ chế bảo vệ keo). 
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Điện không gian: bề mặt các hạt hấp phụ các polymer và tích 

ñiện do phản ứng phân huỷ các polymer tích. 

 Hàm lượng tác nhân phân tán có giá trị tối ưu ứng với một lượng 

nhất ñịnh ñủ ñể bao phủ lớp bề mặt, khi ñó lực ñẩy ñược xác ñịnh 

bằng lực lập thể và lực ñẩy tĩnh ñiện giữ cho các hạt phân tán tốt và 

huyền phù ổn ñịnh. 

1.3 Tạo hình gốm sứ 

 Tạo hình là tạo cho phối liệu ở dạng ña phân tán có hình dạng và 

kích thước hình học nhất ñịnh, tức là tạo nên bán thành phẩm cụ thể 

(mộc) từ phối liệu ñã ñược ñồng nhất hoá. 

 Trong công nghiệp gốm sứ, việc lựa chọn phương pháp tạo hình 

phụ thuộc vào hình dạng và kích thước sản phẩm, có các phương 

pháp tạo hình chính ñược phân loại như sau: tạo hình ñổ rót; tạo hình 

dẻo; tạo hình ép khô, bán khô hay ép ẩm; tạo hình màng gốm. 

 Quá trình ñổ rót ñóng rắn nhờ tinh bột là một phương pháp tạo 

hình ñầy triển vọng cho việc sản xuất các sản phẩm gốm sứ. Tinh bột 

ñược sử dụng là tác nhân ñóng rắn tạo mộc sau quá trình ñổ rót. Với 

thành phần hoá học (về cơ bản chứa C, H và O) nó dễ bị cháy sạch 

trong quá trình nung, không còn sót lại trong xương sứ. Khi thêm 

vào phối li ệu, hạt tinh bột khi bị hồ hóa trong nước nóng sẽ trương 

lên, hút nước, gel hóa và làm huyền phù ñóng rắn thành mộc. Có 

nghĩa là không cần phải hút nước nhờ khuôn. Nhược ñiểm của 

phương pháp này là có thể gây rỗ bề mặt mộc. 

 Với phương pháp SCC, chúng ta có thể sản xuất ñược các sản 

phẩm có hình dáng phức tạp, mật ñộ xương ñồng ñều do không phải 

hút nước qua bề mặt khuôn.  
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1.4. Nung gốm ôxyt nhôm 

 Nung là công ñoạn quan trọng và quyết ñịnh nhất tới chất lượng 

của sản phẩm, vì vậy cần tiến hành theo một quy trình chính xác và 

nghiêm ngặt. Nung gồm hai giai ñoạn: 

+ Giai ñoạn 1: tách vật liệu liên kết hữu cơ, bắt ñầu ở nhiệt 

ñộ cháy hoặc bốc hơi của chất liên kết và chấm dứt ở nhiệt ñộ hạt 

Al 2O3 bắt ñầu kết khối. 

+ Giai ñoạn 2: kết khối xương, bắt ñầu từ nhiệt ñộ kết khối 

ñến khi kết khối hoàn toàn các hạt Al2O3. 

1.5. Ứng dụng gốm ôxyt nhôm  

 Gốm ôxyt nhôm là loại gốm ñặc biệt với nhiều tính chất kỹ thuật 

ưu việt như: ñộ chịu lửa, ñộ bền cơ lý hóa rất cao; cách nhiệt tốt và 

chịu ñược tần số lớn dưới nhiệt ñộ cao; hệ số dãn nở nhiệt nhỏ và 

nhiều tính chất ñặc biệt khác. 

 Gốm ôxyt nhôm có sản phẩm ñược sử dụng rộng rãi trong hầu hết 

các lĩnh vực kỹ thuật và công nghiệp kể cả những ngành công nghiệp 

hiện ñại. Hình 1.2 giới thiệu các sản phẩm gốm ôxyt nhôm ñặc biệt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.2: Các sản phẩm gốm ôxyt nhôm ñặc biệt 
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Chương 2 
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Nội dung nghiên cứu 

 Với mục tiêu tìm ra ñược bài phối liệu gốm ôxyt nhôm tối ưu, sử 

dụng tinh bột gạo làm chất kết dính trong công nghệ SCC, ñáp ứng 

tốt nhất yêu cầu thực tiễn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu các lĩnh 

vực sau: 

 - Phân tích thành phần hoá, khoáng vật, xác ñịnh kích thước và 

hình dạng của bột ôxyt nhôm.  

 - Xác ñịnh phân bố kích thước, hình dạng và nhiệt ñộ hồ hóa của 

tinh bột gạo thương phẩm. 

 - Khảo sát sự phụ thuộc của ñộ nhớt hồ phối liệu vào hàm lượng 

chất ña ñiện giải.  

 - Chế tạo mẫu với các bài phối li ệu khác nhau. 

 - Kiểm tra tính chất của sứ sau nung: cường ñộ uốn, trọng lượng 

riêng, ñộ xốp thực, ñộ xốp biểu kiến, ñộ hút nước, vi cấu trúc. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

 Để ñáp ứng nội dung nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương 

pháp hoá lý ñể nghiên cứu thành phần, tính chất của nguyên liệu và 

sản phẩm gốm: 

 - Sấy, nung phối li ệu bằng lò sấy và lò nung nhiệt ñộ cao. 

 - Phân tích cỡ hạt của nguyên liệu bằng phương pháp tán xạ Laser. 

 - Khảo sát ñộ nhớt của hồ ñổ rót có sử dụng chất ña ñiện giải.  

 - Xác ñịnh trọng lượng thể tích, trọng lượng. 

 - Phân tích thành phần khoáng vật bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. 

 - Phân tích thành phần hóa bằng phương pháp huỳnh quang tia X . 

 - Phân tích hình dạng của nguyên liệu, vi cấu trúc của sản phẩm. 
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Chương 3 - NGUYÊN LIỆU 
VÀ QUY TRÌNH TH ỰC NGHIỆM 

 

3.1. Nguyên liệu 

 Trong công nghệ sản xuất gốm ôxyt nhôm, loại nguyên liệu chủ 

yếu là ôxyt nhôm. Với phương pháp SCC, dùng tinh bột làm chất kết 

dính và ñóng rắn, chất phân tán ñược sử dụng ñể giảm ñộ nhớt và ổn 

ñịnh hồ phối li ệu. 

3.1.1. Ôxyt nhôm  

 Chúng tôi sử dụng ôxyt nhôm nhập khẩu, ñược cung cấp từ Viện 

Công nghệ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. 

 Ôxyt nhôm có kích thước hạt trung bình d50 = 600 nm, tồn tại dưới 

dạng khoáng α-Al 2O3, hàm lượng Al2O3 > 98%, hạt ôxyt nhôm có 

dạng tấm. 

3.1.2. Tinh bột gạo 

 Tinh bột gạo mua tại chợ Hòa Khánh - quận Liên Chiểu - TP. Đà 

Nẵng. Loại tinh bột màu trắng, mịn, không lẫn tạp chất. Đây là loại 

tinh bột có kích thước hạt ñồng ñều, hình ña giác, ñường kính trung 

bình d50 = 6.3 µm. 

 Việc lựa chọn tinh bột gạo ñể làm chất kết dính trong tạo hình 

SCC vì tinh bột gạo là loại có kích thước hạt nhỏ, ñồng ñều, ñảm bảo 

phân tán tốt trong hồ ñổ rót và phân bố ñều trong mộc khi hồ hóa. 

3.1.3. Chất phân tán 

 Chất phân tán dùng cho gốm ôxyt nhôm là muối amonium 

polyacrylat, có tên thương mại là Dolapix PC21. Khi cho vào với 

hàm lượng thích hợp chúng sẽ thúc ñẩy quá trình phân tán các hạt 

nhôm vào hồ phối li ệu. 
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 Dolapix PC21 có công thức phân tử là (C3H7NO2)n. Công thức cấu 

tạo là        

 

 Dolapix PC 21 ñược mua của hãng ZSCHIMMER & SCHWARZ 

- Đức, là một tác nhân hữu cơ chống keo tụ, có tính chất kiềm và có 

các ñặc ñiểm: chất lỏng màu vàng; tan trong nước; trọng lượng riêng 

(200C): ~ 1,1 g/cm3; pH ~ 8,5. 

 Hiệu quả phân tán của chất ña ñiện giải Dolapix PC21 là kết quả 

của tương tác tĩnh ñiện không gian giữa các nhóm chức của phụ gia 

và bề mặt của các hạt. Sự hấp thụ vào các hiệu ứng hạt giảm ñộ nhớt 

của huyền phù.  

3.2. Quy trình thực nghiệm 

 Phối li ệu gồm bột ôxyt nhôm, tinh bột gạo (ñược sàng qua 0.2 

mm) cùng với nước cất và chất ña ñiện giải Doplapix PC21 cho vào 

máy nghiền ướt GRINDOMIX GM200 của hãng RETSCH – Đức và 

nghiền trong thời gian 15 phút. Sau ñó phối li ệu ñược xả vào cốc 

chứa và ñược lắc siêu âm ñể ñuổi hết bọt khí. 

 Hồ phối liệu ñược ñổ vào khuôn thép hình hình trụ kích thước 12 

x 12 x 150 mm có quét chất tách khuôn (dầu máy may) rồi ñưa vào 

lò sấy ở nhiệt ñộ 800C trong 1 giờ, ñảm bảo tinh bột ñược hồ hoá 

hoàn toàn và ñóng rắn ñể tạo cường ñộ cho mộc. 

 Mẫu sau khi hồ hoá xong ñược sấy tự nhiên trong 1 ngày. Sau ñó 

mẫu ñược sấy trong lò sấy ở 1100C trong 3 giờ ñể loại bỏ nước hấp 

thụ trong tinh bột, làm cho mộc co lại và tách khuôn ñược dễ dàng. 

 Mẫu sau khi tháo khuôn ñược sấy khô tự nhiên trong 1 ngày rồi 

tiếp tục sấy trong lò sấy ở 1100C trong 3 giờ ñể loại bỏ hoàn toàn 

nước hấp thụ trong tinh bột. Lúc này ta có ñược mộc tương ñối cứng.  
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 Mẫu ñược nung trong lò nung nhiêt ñộ cao WMK-1800-G của 

hãng Linn High therm, theo ñường cong nung như ñồ thị hình 3.1. Ở 

4000C, ta lưu nhiệt 30 phút ñể ñảm bảo cháy sạch các hợp chất hữu 

cơ (tinh bột và chất phân tán). Mẫu nung ở nhiệt ñộ cao nhất là 

15700C và lưu 2h ñể ñảm bảo ñộ kết khối mong muốn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Đường cong nung 
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Chương 4 - KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
 

4.1. Kết quả nghiên cứu ôxyt nhôm 

4.1.1. Thành phần hoá học và khoáng 

Kết quả phân tích thành phần hoá học ôxyt nhôm nhập khẩu 

trên máy huỳnh quang tia X (XRF) theo bảng 4.1. 

Bảng 4.1: Thành phần hoá (% trọng lượng) ôxyt nhôm nhập khẩu 

Al 2O3 SiO2 Na2O CaO Fe2O3 

98.69 1.03 0.13 0.08 0.05 

 Kết quả phân tích thành phần khoáng ôxyt nhôm nhập khẩu trên 

máy nhiễu xạ tia X (XRD) với góc quét 2θ từ 5-800 theo phổ ñồ hình 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1: Thành phần khoáng vật của ôxyt nhôm 

 Phổ ñồ hình 4.1 cho thấy ôxyt nhôm có các peak ñặc trưng của 

khoáng corundum (α-Al 2O3) ở các góc quét 2θ và thông số mặt mạng 

tương ứng. 
4.1.2. Hình dạng và kích thước hạt ôxyt nhôm 

 Hình ảnh SEM chụp ở ñộ phóng ñại 10000 lần cho thấy, hạt ôxyt 

nhôm nhập khẩu có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau tuy 
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nhiên vẫn thể hiện dạng tấm ñặc trưng. Kích thước hạt trung bình d50 

= 600 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2: Ảnh SEM ôxyt nhôm với ñộ phóng ñại 10000 lần 

 Đây là kích thước ñảm bảo sự phân tán tốt trong hệ huyền phù 

nước và chất phân tán, giúp cho bài hồ ổn ñịnh trong thời gian dài 

(phối liệu hồ không bị lắng và ñộ nhớt hồ ít thay ñổi theo thời gian). 

Đồng thời với hình dáng và kích thước ña dạng như thế ñảm bảo các 

hạt ôxyt nhôm sắp xếp sít chặt vào nhau, tạo cho xương sau nung có 

mật ñộ tốt nhất. 

 Như vậy loại ôxyt nhôm sử dụng có hàm lượng Al2O3 cao 

(98.69%), tồn tại ở dạng thù hình α-Al 2O3 (100%) và kích thước hạt 

trung bình d50 = 0.6µm hoàn toàn phù hợp ñể sản xuất gốm ôxyt 

nhôm theo công nghệ SCC. 

4.2. Kết quả nghiên cứu tinh bột gạo 

4.2.1. Thành phần kích thước hạt 

 Phân tích kích thước hạt của tinh bột gạo trên máy phân tích tán 

xạ lazer LA300. Kết quả cho theo ñồ thị hình 4.3. Qua ñồ thị phân bố 

cỡ hạt cho thấy, ñường kích hạt tinh bột gạo trung bình d50 = 6.3 µm. 
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Hình 4.3: Đồ thị phân bố cỡ hạt của tinh bột gạo 

4.2.2. Hình dạng hạt tinh bột gạo 

 Phân tích hình dạng tinh bột gạo bằng SEM ở ñộ phóng ñại 2000 

lần cho thấy, các hạt tinh bột gạo có hình ña giác và kích thước 

tương ñối ñồng ñều, xem hình 4.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.4: Ảnh SEM hạt tinh bột gạo với ñộ phóng ñại 2000 lần 

 Qua khảo sát các loại tinh bột, chúng tôi chọn tinh bột gạo mua ở 

chợ Hoà Khánh, quận Liên Chiểu TP. Đà Nẵng làm nguyên liệu sản 

xuất gốm, vì tinh bột gạo là loại tinh bột nhỏ nhất trong các loại tinh 
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bột nghiên cứu, kích thước hạt ñồng ñều. Điều này cho chúng ta có 

ñược bài phối li ệu có lổ xốp nhỏ, ñồng ñều và cấu trúc xương tốt. 

4.2.3. Xác ñịnh nhiệt ñộ hồ hoá của tinh bột gạo 

 Để xác nhiệt ñộ hồ hóa của tinh bột trong mộc ta phân tích hình 

ảnh tinh bột khi bị hồ hoá ở các nhiệt ñộ khác nhau. 

 Tiến hành hoà tinh bột gạo vào nước với tỷ lệ khối lượng tinh 

bột/nước = 1/10. Sấy mẫu ở các nhiệt ñộ 600C, 700C, 750C, 800C 

trong 30 phút. Mẫu sau sấy ñể khô tự nhiên rồi phân tích trên SEM. 

 Qua các ảnh chụp SEM ở ñộ phóng ñại 6000 lần các hạt tinh bột 

gạo hồ hoá ở các nhiệt ñộ khác nhau trong 30 phút cho thấy, ở 600C, 

tinh bột vẫn còn nguyên hình dạng, chưa bị hồ hoá. Tinh bột gạo bắt 

ñầu hồ hoá ở 700C, tại nhiệt ñộ này, tinh bột bắt ñầu tan ra, trong 

dung dịch có lẫn các màng nhày của tinh bột hoà tan. Đến 750C, hạt 

tinh bột không còn giữ ñược trạng thái ban ñầu, các cạnh bị tù ñi và 

bề mặt hạt tinh bột không còn láng mịn. Đến 800C, tinh bột gạo hồ 

hoá gần như hoàn toàn, hạt tinh bột bị hoà tan và tạo thành dạng gel.  

4.3. Kết quả nghiên cứu các bài phối liệu 

4.3.1. Tính toán phối liệu 

 Để thuận tiện cho việc ñánh giá ñộ xốp thực của sản phẩm, trong 

ñề tài này chúng tôi tính toán bài phối liệu theo phần trăm thể tích. 

Cấp phối các bài phối li ệu ñược thể hiện trong bảng 4.2. 

Bảng 4.2: Các bài phối li ệu tính theo % thể tích 

Phối li ệu Ôxyt nhôm Tinh bột gạo Dolapix PC21 Nước 

5S 54 5 1 40 

7S 52 7 1 40 

10S 49 10 1 40 
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4.3.2. Khảo sát ñộ nhớt của hồ phối li ệu 

 Việc khảo sát ñộ nhớt của hồ phối li ệu theo hàm lượng chất ña 

ñiện giải ñược thực hiện bằng cách vẽ biểu ñồ thể hiện mối quan hệ 

giữa ñộ nhớt hồ phối li ệu với hàm lượng chất ña ñiện giải thêm vào. 

Chất ña ñiện giải ñược sử dụng ở ñây là Amonium polyacrylate, tên 

thương mại là Dolapix PC21. 

 Kết quả khảo sát trên bài phối liệu 5S, sử dụng nhớt kế 

Brookfield, spindle DV21, tốc ñộ quay 100 vòng/phút, nhiệt ñộ 

250C. Lập ñường cong biểu diễn sự phụ thuộc ñộ nhớt hồ vào hàm 

lượng chất ña ñiện giải Dolapix PC21 như trên hình 4.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.5: Sự phụ thuộc ñộ nhớt hồ theo hàm lượng Dolapix PC21 

4.3.3. Tính chất cơ lý sản phẩm 

 Tổng hợp các kết quả tính cơ lý sản phẩm như bảng 4.3 

Bảng 4.3: Tính chất cơ lý của sản phẩm  

Phối 

liệu 

H 

(%) 

Yn 

(%) 

ρv 

(g/cm3) 

ρr 

(g/cm3) 

Xbk 

(%) 

X t 

(%) 

σu 

(kG/cm2) 

5S 3.31 12.14 3.16 4.04 10.48 21.66 1778 

7S 5.62 12.53 2.98 3.90 17.49 22.01 1315 

10S 6.38 13.06 2.95 3.80 18.86 22.31 914 
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 Kết quả phân tích cơ lý cho thấy: 

 Độ hút nước tăng tỷ lệ thuận với hàm lượng tinh bột sử dụng. Ở 

nhiệt ñộ nung 15700C, mẫu vẫn chưa kết khối hoàn toàn. 

 Độ co nung tăng khi tăng hàm lượng tinh bột. Tuy vậy mức ñộ 

tăng là không ñáng kể. 

 Trọng lượng riêng và trọng lượng thể tích giảm khi tăng hàm 

lượng tinh bột. 

 Độ xốp thực và ñộ xốp biểu kiến tăng khi tăng hàm lượng tinh bột. 

 Cường ñộ sản phẩm giảm khi tăng hàm lượng tinh bột. 

4.3.4. Vi cấu trúc sản phẩm gốm 

 Phân tích vi cấu trúc sản mộc nung ở 5500C và xương nung ở 

15700C bằng SEM ñể xác ñịnh hình dáng, kích thước hạt, sự sắp xếp 

và phân bố lỗ xốp. Mẫu ñược ñập vỡ thành các mảnh nhỏ và tiến 

hành chụp ảnh trên SEM với các ñộ phóng ñại khác nhau. 

 Với mộc nung ở nhiệt ñộ 5500C, ảnh SEM hình 4.6 cho thấy các 

gel tinh bột ñã bị cháy hết nên ñể lại các khoảng trống giữa các hạt 

ôxyt nhôm. Lúc này các hạt ôxyt nhôm sít lại gần nhau hơn, mộc bắt 

ñầu co lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6: Vi cấu trúc mộc sau nung 5500C  
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 Phân tích vi cấu trúc xương gốm các bài phối li ệu 5S, 7S, 10S, kết 

quả như các hình 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7: Vi cấu trúc phối li ệu 5S, 7S, 10S 

Hình ảnh SEM vi cấu trúc các bài phối li ệu ở ñộ phóng ñại 

5000 lần (hình 4.7) cho thấy các lỗ xốp trong xương gốm có hình ña 

diện, giống như hình dạng và kích thước của hạt tinh bột. Bên cạnh 

ñó vẫn thấy tồn tại các lỗ xốp lớn hơn, ñây chính là các bọt khí còn 

sót lại trong hồ ñổ rót. Độ xốp tăng lên khi tăng hàm lượng tinh bột 

trong phối li ệu. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 

1. Kết luận 

 Qua nghiên cứu sử dụng tinh bột gạo trong sản xuất gốm ôxyt 

nhôm dùng công nghệ ñổ rót ñóng rắn bằng tinh bột (SCC), với tỷ lệ 

tinh bột trong bài phối liệu lần lượt 5, 7, 10% thể tích, chúng tôi ñã 

sản xuất ñược gốm ôxyt nhôm có cường ñộ và ñộ xốp phù hợp. 

 Qua các bài phối li ệu ñã thực hiện, chúng tôi rút ra các kết luận 

như sau: 

  - Chất ña ñiện giải amonium polyacrylat là chất phân tán 

ôxyt nhôm trong nước rất tốt, giúp giảm ñáng kể lượng nước tạo 

hình, ổn ñịnh hồ ñổ rót, ñồng nhất phối li ệu. 

  - Tinh bột gạo có kích thước hạt nhỏ, ñồng ñều, ñảm bảo 

phân tán tốt trong phối li ệu, giúp cho quá trình ñổ rót ñóng rắn bằng 

tinh bột (SCC) ñược tốt, sản phẩm có ñộ sít ñặc và cường ñộ cao. 

  - Xương gốm ôxyt nhôm kết khối khá tốt ở nhiệt ñộ 15700C, 

ở nhiệt ñộ này gốm ñạt cường ñộ uốn 1778 kG/cm2, ñạt yêu cầu ñể 

chế tạo các chi tiết của thiết bị.  

  - Cấu trúc xương gốm ñược ñánh giá thông qua hình ảnh vi 

cấu trúc của xương. Hình ảnh SEM cho thấy, các lỗ xốp trong xương 

gốm có hình ña diện, gần giống như hình dạng và kích thước của hạt 

tinh bột gạo ban ñầu. Bên cạnh ñó vẫn thấy tồn tại các lỗ xốp lớn 

hơn, ñây chính là các bọt khí còn sót lại trong hồ ñổ rót. Độ xốp 

xương gốm tăng lên khi tăng hàm lượng tinh bột trong phối li ệu. 

2. Kiến nghị 

 Để tạo ra sản phẩm gốm ôxyt nhôm tốt hơn bằng phương pháp sản 

xuất theo công nghệ SCC, chúng tôi ñề xuất các phương án sau ñây: 
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  - Tiếp tục nghiên cứu khả năng kết khối của gốm ở các nhiệt 

ñộ nung cao hơn. 

  - Khảo sát các bài phối liệu có hàm lượng tinh bột cao hơn, 

từ ñó tính toán ñược công thức tính ñộ xốp theo hàm lượng tinh bột. 

Điều này giúp thiết kế bài phối li ệu phù hợp với các yêu cầu thực 

tiễn khác nhau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


