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Streszczenie
Celem pracy było scharakteryzowanie wpływu składu chemicznego na przemiany zachodzące w czasie termicznej dekompozycji faz
uwodnionych z układu MgO-SiO2-H2O. W wyniku reakcji tlenków magnezu i krzemu oraz wody powstaje tzw. faza MSH. Duże zainteresowanie tą fazą związane jest z jej potencjalną aplikacją jako spoiwa mogącego znaleźć zastosowanie zarówno w przemyśle materiałów
budowlanych, jak i ogniotrwałych. Z punktu widzenia materiałów ogniotrwałych zachowanie się fazy MSH w czasie ogrzewania, jako
substancji uwodnionej, jest niezwykle istotnym parametrem wskazującym na jej przydatność do konkretnych zastosowań przemysłowych.
Badaniom poddano próbki składające się z tlenku magnezu i tlenku krzemu, zmieszanych w różnych proporcjach, oraz wody w stałym stosunku do części stałych. Przygotowane mieszaniny sezonowano przez określony czas, a następnie poddano je badaniom, które obejmowały analizę termiczną DTA-TGA-EGA i analizę rentgenograficzną XRD. Badania ujawniły tworzenie się w próbkach nowych związków
hydraulicznych o charakterze amorficznym, a także wykazały różnice w zachowaniu się tych próbek w czasie ogrzewania w zależności
od stosunku tlenków MgO/SiO2.
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THERMAL ANALYSIS OF PHASES FROM THE MgO-SiO2-H2O SYSTEM
The aim of this study was to characterize influence of chemical composition on changes of hydrated phases from the MgO-SiO2-H2O
phase system during thermal decomposition. The reaction of MgO, SiO2 and water creates the MSH phase. Interest in this phase is connected with its potentially wide applications in building and refractory materials industry. From the point of view of the refractory materials,
behaviour of this phase during heating is extremely important and indicates on possibility of industrial application. Samples subjected to
study consisted of MgO, SiO2 in different molar ratio and water to solid ratio of 2. The obtained mixtures were aged for selected times. The
examination of the aged pastes included thermal, XRD and SEM-EDS analyses. The study revealed that changes of the internal arrangement of paste and the creation of new hydrated phases associated with layered magnesium silicates occurred during aging.
Keywords: M-S-H, Refractories, Basic castables, Magnesia, Microsilica

1. Wstęp
Tlenek magnezu jest szeroko stosowanym surowcem
w wielu gałęziach przemysłu począwszy od przemysłu
spożywczego, poprzez farmaceutyczny aż do przemysłu
ciężkiego. Możliwość zastosowania tlenku magnezu
w konkretnym zastosowaniu limitowana jest zarówno
właściwościami tlenku magnezu (charakter chemiczny, temperatura topnienia itp.), jak również jego czystością i mikrostrukturą. W przypadku przemysłu ceramicznego większą
część produkowanego tlenku magnezu zużywa przemysł
materiałów ogniotrwałych, głównie w postaci spiekanej
bądź topionej. Tradycyjnie tlenek magnezu przy produkcji
materiałów ogniotrwałych służy głównie do otrzymywania
formowanych materiałów magnezjowych oraz magnezjowowęglowych. W ostatnim czasie prowadzi się także badania
nad spoiwami opartymi na drobnoziarnistych tlenkach magnezu i krzemu. Spoiwa te mogą znaleźć szerokie zastosowanie, zarówno w przypadku materiałów ogniotrwałych
jak i budowlanych, zastępując częściowo spoiwa dotychczas stosowane i wprowadzając nowe rodzaje materiałów

opartych na ich bazie. Nie bez znaczenia jest też kwestia
ekologii, gdyż nowe spoiwa oparte na tlenkach magnezu
i krzemu mogą znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, w przypadku stosowania tlenku magnezu
otrzymywanego z solanek i wody morskiej.
Spoiwa oparte na tlenkach magnezu i krzemu mają
charakter hydrauliczny; w wyniku reakcji tlenków magnezu i krzemu oraz wody powstaje tzw. faza MSH. Głównym
problemem ograniczającym zastosowanie spoiw zawierających fazę MSH jest odpowiedni dobór ilości wody i kontrola procesu hydratacji MgO, który wywołuje uszkodzenia
w materiale. Nie bez znaczenia jest tu także odpowiednia
reaktywność tlenków biorących udział w powstaniu fazy
MSH [1-4]. Kontrolę hydratacji oraz odpowiedni poziom reaktywności w przypadku spoiwa na bazie fazy MSH może
zapewnić mikrokrzemionka. Mikrokrzemionka tworzy kwas
krzemowy, który reagując z brucytem tworzy następnie skrytokrystaliczną fazę uwodnionych krzemianów magnezu tzw.
fazę MSH, która otaczając ziarna MgO zapobiega ich dalszej hydratacji [1, 5, 6]. Powodzenie stosowania spoiwa,
opartego na mieszaninie tlenków magnezu i krzemu, zależy
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więc w dużej mierze od odpowiedniego doboru składu, jak
również warunków stosowania spoiwa. Jest to o tyle istotne,
że spoiwo oparte na fazie MSH wpływa także na konsystencję i urabialność betonów ogniotrwałych, ich zachowanie
w czasie ogrzewania, jak również zdolność do tworzenia
więźby forsterytowej.
Celem pracy było prześledzenie zmian zachodzących
w zaczynach z układu MgO-SiO2-H2O w czasie ich ogrzewania w zależności od stosunku molowego tlenków MgO i SiO2.

2. Materiały i metody badań
Badaniom poddano próbki zaczynów sporządzonych
poprzez zmieszanie kalcynowanego tlenku magnezu z nanokrzemionką i wodą. Jako materiałów wyjściowych użyto
tlenku magnezu (POCH) oraz nanokrzemionki (Evonik OX50). Próbki różniły się między sobą stosunkiem molowym
MgO:SiO2 wynoszącym 2:1 i 1:1, natomiast posiadały stały
stosunek wody do części stałych wynoszący 2,0. Próbki
o stosunku tlenków MgO:SiO2 wynoszącym 1:1 w dalszej
części tekstu zostaną oznaczone jako 11, natomiast próbki
o stosunku tlenków 2:1 jako próbki 21.
Otrzymane zaczyny po zhomogenizowaniu były sezonowane do 240 godzin w temperaturze 50 °C. Po określonym
czasie z próbek zaczynów usunięto wolną wodę poprzez
przemywanie acetonem w celu przerwania procesu hydratacji i poddano je badaniom.
Badania obejmowały analizę termiczną DTA-TGA-EGA
w zakresie od 20 °C do 1000 °C przy szybkości wzrostu
temperatury wynoszącej 10 °C/min (Netzsch STA 449 ze
spektrometrem masowym Netzsch QMS 403), analizę XRD
w zakresie 2θ = 5°-90° (Panalytical X’Pert-Pro) oraz analizę
SEM-EDS, przeprowadzoną na przełamach w niskiej próżni
(NOVA NANO SEM 200 z analizatorem EDS firmy EDAX,
detektor LVD).

Rys. 1. Wyniki analizy XRD dla próbki 11.
Fig. 1. Results of XRD analysis of the 11 sample.

3. Wyniki i dyskusja
Wyniki analizy XRD przedstawiono na Rys. 1-2. Jak
widać, w przypadku obydwu rodzajów próbek jedyną
rentgenowsko identyfikowalną fazą jest brucyt, natomiast
w przypadku próbki 11 sezonowanej przez 240 godzin nie
zaobserwowano żadnej fazy krystalicznej. Na podstawie
intensywności linii dyfrakcyjnych, pochodzących od wodorotlenku magnezu, łatwo można zauważyć, że większą
zawartością brucytu charakteryzowała się próbka 21, co
jest zrozumiałe ze względu na jej wyjściowy skład tlenkowy. Oprócz tego, na rentgenogramach widoczne są trzy
szerokie linie dyfrakcyjne w zakresie 2θ równym 23°-30°,
35°-39° i 58°-62°, które można przypisać fazie MSH. Nie
obserwuje sie natomiast żadnych linii dyfrakcyjnych pochodzących od tlenku magnezu. Sytuacja ta spowodowana jest
najprawdopodobniej użyciem reaktywnego tlenku magnezu,
który bardzo szybko tworzy zarówno brucyt, jak również fazę
MSH. W związku z dużą szybkością zachodzących reakcji,
nie obserwuje się w tym przypadku powolnego zaniku linii
dyfrakcyjnych pochodzących od tlenku magnezu i pojawienia się brucytu, a następnie fazy MSH, jak to ma miejsce
w przypadku użycia mniej reaktywnego, spiekanego tlenku
magnezu [7, 8].
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Rys. 2. Wyniki analizy XRD dla próbki 21.
Fig. 2. Results of XRD analysis of the 21 sample.
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Analizując wyniki badań termicznych zauważyć można,
że krzywe TG dla referencyjnej próbki tlenku magnezu
(Rys. 3) są niemal identyczne dla czasów 24 h i 240 h. Fakt
ten, jak również ubytek masy (połączony z wydzieleniem
wody), porównywalny z teoretycznym (ok. 31%) w zakresie
temperatur rozkładu wodorotlenku magnezu, świadczy, że
już po 24 godzinach niemal cała zawartość tlenku magnezu
uległa przereagowaniu, co najmniej do postaci brucytu.

Rys. 6. Wyniki analizy termicznej dla próbki 21 po sezonowaniu
przez 24 h.
Fig. 6. Results of thermal analysis of the 21 sample after 24 h
ageing.

Rys. 3. Wyniki analizy termicznej dla referencyjnej próbki MgO.
Fig. 3. Results of thermal analysis of the reference MgO sample.

Rys. 7. Wyniki analizy termicznej dla próbki 21 po sezonowaniu
przez 240 h.
Fig. 7. Results of thermal analysis of the 21 sample after 240 h
ageing.

Rys. 4. Wyniki analizy termicznej dla próbki 11 po sezonowaniu
przez 24 h.
Fig. 4. Results of thermal analysis of the 11 sample after 24 h ageing.

Rys. 5. Wyniki analizy termicznej dla próbki 11 po sezonowaniu
przez 240 h.
Fig. 5. Results of thermal analysis of the 11 sample after 240 h
ageing.

Wyniki analizy termicznej próbek 11 (Rys. 4 i 5) oraz 21
(Rys. 6 i 7) zgadzają się z rezultatami rentgenowskiej analizy
fazowej. W przypadku próbek 11 i 21, zarówno po sezonowaniu przez 24 godziny jaki 240 godzin, można zaobserwować
podobne efekty termiczne. Początkowo w temperaturach do
ok 200 °C występuje szeroki efekt endotermiczny związany
z wydzieleniem się wody zaadsorbowanej, jak również najprawdopodobniej wody zeolitycznej, która może występować w próbkach. Drugi wyraźny efekt endotermiczny w zakresie temperatur ok 400 °C związany jest z dekompozycją
brucytu, przy czym efekt ten wyraźnie zależy od czasu sezonowania i rodzaju próbki. Rozkład brucytu wyraźniej jest
zaznaczony w przypadku próbek 21 i tych po 24 godzinach
sezonowania. W przypadku próbki 11 po sezonowaniu przez
240 godzin rozkład brucytu jest niemal niezauważalny, choć
można go łączyć z szerokim, złożonym efektem związanym
ze spadkiem masy połączonym z wydzieleniem wody na
krzywych TG-EGA w zakresie temperatur od ok. 350 °C do
niemal 700 °C. Efekt ten może także świadczyć o rozkładzie
fazy MSH. Trzecim charakterystycznym efektem, jaki można
dostrzec dla wszystkich próbek, jest egzotermiczny efekt
przy ok. 850 °C; łączyć go można z syntezą krzemianów
magnezu. Efekt ten jest efektem złożonym, co można zauważyć na krzywych w postaci spadku masy i wydzielenia
wody bezpośrednio przed efektem egzotermicznym. Można
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więc powiedzieć, że efekt ten składa się z nakładających sie
na siebie dwóch efektów: endotermicznego połączonego
z rozkładem faz uwodnionych oraz egzotermicznego związanego z syntezą krzemianów magnezu.
Kolejnym badaniem, jakiemu poddano zaczyny była analiza SEM-EDS. Na Rys. 8 i 9 przedstawiono obrazy SEM
wraz z analizą w mikroobszarach próbek odpowiednio 11
i 21 po sezonowaniu przez okres 240 godzin. Obraz mikrostruktury obu próbek jest podobny. W zbitej, drobnoziarnistej
osnowie uwodnionych krzemianów magnezu znajdują się
podłużne ziarna należące najprawdopodobniej do brucytu, pokryte cienką warstwą krzemianów. Różnice między
próbkami wynikają ze składu chemicznego, a konkretnie ze
stosunku molowego tlenków MgO/SiO2. Wyraźnie pokazują
to rezultaty analizy EDS. W przypadku próbki 11 jej drobnoziarnista osnowa jest bogatsza w tlenek krzemu, natomiast
w próbce 21 osnowa zawiera nieznacznie więcej tlenku
magnezu. Odmienna sytuacja dotyczy podłużnych ziaren,
zidentyfikowanych jako kryształy brucytu pokryte warstwą
uwodnionych krzemianów magnezu, gdzie w przypadku obu
próbek zaznacza się przewaga MgO, przy czym w przypadku próbki 21 ta przewaga jest znacznie wyraźniejsza.
Można więc powiedzieć, że pomimo dużych różnic w składzie chemicznym próbek tworząca się faza uwodnionych
krzemianów magnezu ma stosunek molowy składowych
tlenków zbliżony do 1.

Rys. 9. Obraz SEM wraz z analizą EDS w przypadku próbki 21 po
sezonowaniu przez 240 h.
Fig. 9. SEM image and results of EDS analysis of the 21 sample
after 240 h ageing.

temperatury zmiany zachodzące w czasie sezonowania
badanych próbek są znacznie gwałtowniejsze i zachodzą
już od pierwszych godzin sezonowania. W przypadku obu
próbek efektem tych zmian jest synteza fazy MSH, składającej się z tlenków MgO i SiO2 w stosunku molowym ok. 1:1.
W przypadku próbek o większej zawartości tlenku magnezu
obok fazy MSH obserwuje się również obecność znacznych
ilości brucytu, natomiast nie obserwuje się tlenku magnezu.
Na tej podstawie można przypuszczać, że niezależnie od
stosunku molowego tlenków substratów MgO i SiO2, stosunek molowy tych tlenków w powstałej fazie MSH waha
się około jedności.
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