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Streszczenie
W artykule omówiono mikrostruktur i waciwoci wyrobów magnezjowych z cyrkonianem wapnia w osnowie. W badaniach uyto
klinkier magnezjowy dostpny na rynku o stosunku molowym CaO/SiO2 powyej 2 z minimaln zawartoci domieszek i klinkiery dolomitowo-cyrkonowe o niewielkiej, ale zrónicowanej zawartoci domieszek. Klinkiery dolomitowo-cyrkonowe otrzymano drog dwustopniowego
spiekania z mieszanin naturalnych dolomitów o rónej zawartoci domieszek z technicznym tlenkiem cyrkonu.
Wyroby te z racji dominujcej zawartoci peryklazu i cyrkonianu wapnia, przy bardzo maej zawartoci fazy krzemianowej, wykazuj
wysok ogniotrwao, dobr wytrzymao, bardzo dobr odporno chemiczn i lepsz odporno na wstrzsy cieplne w porównaniu
do wyrobów magnezjowych. Mog one stanowi alternatyw dla magnezjowo-spinelowych tworzyw ogniotrwaych.
Sowa kluczowe: magnezjowe materiay ogniotrwae, cyrkonia wapnia, dwutlenek cyrkonu, mikrostruktura

MAGNESIA REFRACTORIES CONTAINING CALCIUM ZIRCONATE IN THE MATRIX
The microstructure and properties of magnesia refractories containing calcium zirconate in the matrix are presented. In experiments,
magnesia clinker with a CaO/SiO2 mole ratio of above 2 and dolomite - zirconia clinkers with different contents of secondary oxides were
used. The dolomite - zirconia clinkers were produced by sintering of natural dolomites and technical zirconia at the two-degree ﬁring process. The dolomites differed between themselves with small amount of admixture oxides. Mineralogically, the refractory materials consisted
of periclase and calcium zirconate and small amounts of silicate phases. Therefore, these materials were characterized by high refractory,
high endurance strength, very good chemical corrosion resistance and better thermal shock resistance than magnesia materials. They
would be the alternative materials in relation to the magnesia spinel refractories.
Keywords: Magnesia refractories, Calcium zirconate, Zirconia, Microstructure

Wprowadzenie
Popraw odpornoci chemicznej wyrobów magnezjo–
wych czy magnezjowo-spinelowych mona uzyska przez
wprowadzenie do ich skadu tlenku ZrO2 bd cyrkonianu
wapnia CaZrO3 [1-4].
Z ukadu fazowego ZrO2-CaO wynika, e przy zawartoci 15% molowych CaO dochodzi do trwaej stabilizacji
regularnej odmiany ZrO2 [5, 6]. Jedyny zwizek w tym
ukadzie to cyrkonian wapnia, CaZrO3 (CZ), topicy si
w temperaturze okoo 2345°C. Póprodukty z cyrkonianem
wapnia pozyskiwa mona na drodze spiekania i topienia.
W procesie spiekania reakcja syntezy CaZrO3 przebiega
w fazie staej, a przenoszenie masy w tej reakcji polega
na dyfuzji Ca poprzez sie tworzcego si zwizku [7]. W
celu wyeliminowania obecnoci CaO korzystnym jest, aby
zawarto CaO w topionym, czy spiekanym póprodukcie nie
przekraczaa 31%. W procesie spiekania synteza CaZrO3
zaczyna si w temperaturze okoo 900°C, a jest zako czona
w temperaturze 1500oC [8, 9]. Jest to zwizek wykazujcy
stabilno struktury w do szerokim zakresie temperatury,
bo a do okoo 1800°C (przemiana fazowa ze struktury
ortorombowej w regularn).

W ukadzie ZrO2-MgO, tlenek ZrO2 z tlenkiem MgO nie
tworzy zwizków [6]. Natomiast wynika z niego, e do trwaej
stabilizacji ZrO2 dochodzi dopiero w wysokich temperaturach przy okoo 16 % molowych MgO. Regularna odmiana
ZrO2 jest jednak mniej stabilna i w niszych temperaturach
wspótrwae z MgO s odmiany odpowiednio tetragonalna,
a nastpnie jednoskona.
Tlenki MgO i CaZrO3 wspóistniej ze sob, a faza cieka
pomidzy nimi pojawia si w temperaturze eutektycznej
okoo 2050°C [10].
Jak wynika to z ukadu MgO-CaO-SiO2-ZrO2 (Rys. 1 i 2)
[10], tlenek ZrO2 w obecnoci MgO wspóistnieje z krzemianami do stosunku molowego CaO/SiO2 równym 1,5,
w kolejnoci z forsterytem, Mg2[SiO4] (MgO·SiO2 – M2S),
monticellitem, CaMg[SiO4] (CaO·MgO·SiO2 – CMS) i merwinitem, Ca3Mg[SiO4]2 (3CaO·MgO·2SiO2 – C3MS2). Przy
stosunku molowym CaO/SiO2 powyej 1,5 z MgO wspóistniej CaZrO3 i krzemiany w kolejnoci merwinit, krzemian
dwuwapniowy, Ca2[SiO4] (2CaO·SiO2 – C2S), krzemian
trójwapniowy, Ca3[SiO4]O (3CaO·SiO2 – C3S) i tlenek wapnia. Pojawianie si fazy ciekej w ukadzie CaO-ZrO2-SiO2
przy zawartoci 70% MgO przedstawia rysunek 2. Przy
stosunku molowym CaO/SiO2 poniej 2 faza cieka pojawia

7

J. SZCZERBA

Rys. 1. Ukad MgO-CaO-ZrO2-SiO2 [10]
Fig. 1. Diagram of the MgO-CaO-ZrO2-SiO2 system [10]

i 1740°C. Z danych tych wynika, e wprowadzanie dodatku
ZrO2 do wyrobów magnezjowych powinno by najkorzystniejsze przy stosunku molowym CaO/SiO2 powyej 2, to jest przy
takim nadmiarze CaO, aby powsta CaZrO3 (CZ) i zachowa
si Ca2[SiO4]. Wtedy w wyrobie, z MgO bd wspóistnie
Ca2[SiO4] (z ewentualn obecnoci Ca3[SiO4]O) i CaZrO3,
a faza cieka pojawia si bdzie dopiero powyej 1700°C.
Tym samym syntetyczny cyrkonian wapnia korzystnie jest
wprowadza do wyrobów, wytwarzanych z klinkierów magnezjowych o maej zawartoci domieszek o stosunku molowym
CaO/SiO2, powyej 2.
W artykule omówiono mikrostruktur i waciwoci
wyrobów magnezjowych z cyrkonianem wapnia w osnowie, otrzymanych z masy klinkierów magnezjowego
i dolomitowo–cyrkonowych o rónej zawartoci domieszek.
Zastosowany w badaniach klinkier magnezjowy dostpny na
rynku charakteryzowa si stosunkiem molowym CaO/SiO2
powyej 2, o minimalnej zawartoci domieszek. Klinkiery
dolomitowo-cyrkonowe otrzymano drog dwustopniowego
spiekania z mieszanin naturalnych dolomitów z technicznym
tlenkiem cyrkonu.

Materiay i metody bada

Rys. 2. Równowagi fazowe w ukadzie MgO-CaO-ZrO2-SiO2 przy
zawartoci 70 % MgO. Skad mieszanin przeliczony na 100 % zawartoci CaO, ZrO2 i SiO2. Temperatura w punktach zerozmiennych:
k = 1485°C, m = 1470 °C, n = 1475°C, p = 1555°C, r = 1710°C,
s = 1740°C [10]
Fig. 2. Phase equilibrium in the MgO-CaO-ZrO2-SiO2 system at 70
% MgO. Mixture composition counted on 100 % of the CaO, ZrO2
and SiO2 content. The zero-variable temperatures: k = 1485°C, m =
1470 °C, n = 1475°C, p = 1555°C, r = 1710°C, s = 1740°C [10]

si bdzie w punktach zerozmiennych w temperaturach od
1470°C do 1555°C. Natomiast w mieszaninach o stosunku
molowym CaO/SiO2 powyej 2 faza cieka pojawia si
bdzie w punktach zerozmiennych w temperaturze 1710°C

Klinkiery dolomitowo–cyrkonowe, DZ, otrzymano na
bazie surowców naturalnych, dolomitów o zrónicowanych
zawartociach domieszek z technicznym czciowo stabilizowanym tlenkiem cyrkonu jonami wapnia (Tab. 1). W tym
celu przygotowywano zestawy mieszanin, z surowców dolomitowych z technicznym tlenkiem ZrO2 w takich udziaach,
aby zawarto tlenku ZrO2 bya nieco wiksza od wymaganej
zawartoci do przereagowania z tlenkiem wapnia, wynikajcej ze stechiometrycznej zawartoci w CaZrO3. W pierwszej
kolejnoci surowce wapienne rozdrabniano do uziarnienia
poniej 0,12 mm. Zastosowany techniczny czciowo stabilizowany tlenek cyrkonu charakteryzowa si udziaem ziaren:
d10 = 1,12 m, d50 = 5,77 m i d90 = 16,14 m.
Nastpnie przygotowywano mieszaniny z rozdrobnionymi
dolomitami z technicznym tlenkiem cyrkonu. Po zhomogenizowaniu mieszanin formowano z nich brykiety w postaci
walców o rednicy 50 mm pod cinieniem 120 MPa, a nastpnie wypalano. W pierwszej kolejnoci brykiety kalcynowano
w temperaturze 1200°C, przetrzymujc je w cigu 1 godziny,
po czym studzono je wraz z piecem. Po procesie kalcynacji
brykiety rozdrabniano do uzyskania uziarnienia poniej
0,2 mm, a nastpnie ponownie formowano brykiety w po-

Tabela 1. Skad chemiczny materiaów zastosowanych w badaniach
Table 1. Chemical composition of the applied materials

Materia
Skadnik
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Dolomit I

Dolomit II

Techniczny tlenek
cyrkonu

Klinkier
magnezjowy

Spinel topiony

Str. pr.

46,86

46,80

-

-

-

CaO

31,40

31,70

4,11

0,89

0,27

ZrO2

-

-

92,49

-

-

SiO2

0,04

0,50

0,33

0,26

0,03

MgO

21,67

19,70

0,15

98,12

26,38

Al2O3

0,03

0,10

0,55

0,10

72,96

Fe2O3

0,04

1,20

0,14

0,48

0,19
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Tabela. 2. Waciwoci klinkierów DZI, DZII, M i MA
Table 2. Properties of the DZI, DZII, M and MA clinkers
Zawarto*

Gsto
pozorna

MgO

CaZrO3

Klinkier

% masowy

Porowato
otwarta

g/cm3

%

3,92

2,4

DZI

82,9

16,2

DZII

83,2

14,7

4,20

2,2

Klinkier magnezjowy

-

-

3,28

2,2

3,35

3,0

Spinel topiony
Tabela 3. Skad mas wyrobów M, MCZ i MSp
Table 3. Body composition of the M, MCZ and MSp products

Udzia skadnika we frakcji masy wyrobu
Masa
wyrobu

Klinkier magnezjowy

Klinkier DZ

Spinel topiony

< 0,1 mm

0,1 – 4,0 mm

< 0,1 mm

0,1 – 4,0 mm

0,1 – 4,0 mm

M

35,0

65,0

-

-

-

MSp

35,0

56,1

-

-

8,9

MDZI

25,0

65,0

10,0

-

-

MDZII

24,8

65,0

10,2

-

-

staci walców o rednicy 50 mm pod cinieniem 120 MPa.
Otrzymane brykiety ogrzewano do temperatury 1500°C,
przetrzymujc je w niej w cigu 2 godzin, po czym studzono
je wraz z piecem. Ocen przereagowania tlenków CaO i ZrO2
na cyrkonian wapnia okrelano w oparciu o oznaczanie zawartoci wolnego tlenku wapnia (CaOw) metod glikolow,
zgodnie z norm BN-83/6731-82, a stopie zagszczenia
klinkierów przez oznaczanie gstoci pozornej i porowatoci
otwartej (zgodnie z PN-EN 993-1).
W klinkierach nie stwierdzono obecnoci wolnego tlenku
wapnia. Wyniki bada ﬁzycznych klinkierów (Tab. 2) wykazay, e uzyskano tworzywa o bardzo dobrym zagszczeniu.
Lepsz zwarto wykaza klinkier DZII, z wikszym udziaem
domieszek.
W zwizku z otrzymaniem klinkierów DZ, o korzystnej
zwartoci porównywalnej do klinkierów magnezjowego (M)
i spinelowego (MA), zbadano ich wpyw na waciwoci
wyrobów zasadowych: z masy na bazie klinkieru magnezjowego, o maej zawartoci domieszek i stosunku molowym
CaO/SiO2, powyej 2 oraz z masy magnezjowo–spinelowej
na bazie tego samego klinkieru magnezjowego i spinelu
topionego bez/i z klinkierami DZ (Tab. 2).
W tym celu przygotowywano zestawy mieszanek wyrobów (Tab. 3) z klinkieru magnezjowego o uziarnieniu do
4 mm i klinkierów dolomitowo–cyrkonowych o uziarnieniu
poniej 0,1 mm. Badania przeprowadzono w porównaniu do
wyrobów z mas magnezjowej (M) i magnezjowo–spinelowej
(MSp) o tym samym rozkadzie ziarnowym.
Z mieszaniny mas wyrobów, z dodatkiem 3% masy ugu
posiarczynowego, formowano walce, o rednicy 50 mm
i wysokoci 50 mm, pod cinieniem 160 MPa. W trakcie
prasowania próbki odpowietrzano po 40%, 60% i 80%
zastosowanego maksymalnego cinienia prasowania.
Przed wypaleniem próbki suszono w temperaturze 120°C.
Nastpnie próbki wypalano w laboratoryjnym piecu elektrycznym z szybkoci wzrostu temperatury, 50°C /godzin, do
temperatury wypalania. Wyroby wypalano w temperaturach

1550°C, 1600°C i 1700°C z wytrzymaniem ich w tych temperaturach przez 5 godzin.
Oznaczano nastpujce waciwoci próbek wypalonych:
objtociow skurczliwo wypalania, gsto pozorn
i porowato otwart zgodnie z norm PN-EN 993-1, wytrzymao na ciskanie zgodnie z norm PN-EN 993-5,
przepuszczalno gazów zgodnie z norm PN-EN 993-4,
oraz modu sprystoci (Younga) metod ultradwikow
z pomiarów prdkoci fal podunych.

Wyniki bada i dyskusja
Wyniki bada wykazay, e najlepszy efekt zagszczania
mikrostruktury wyrobów MDZ, niezalenie od skadu mas,
uzyskano po wypaleniu ich w temperaturze 1700°C (Tab.
4). Wyroby MDZ z tej temperatury wypalania charakteryzoway si najwiksz gstoci pozorn i jednoczenie
najmniejsz porowatoci otwart. Podobnie spiekay si
porównawcze wyroby M i MSp, które z reguy od 0,5 % do
1,5 % wykazyway mniejsz porowato otwart od wyrobów
MDZ. Wyrób MSp wykaza najmniejsz porowato otwart
ze wszystkich wyrobów po kadej z temperatur wypalania.
Wytrzymao na ciskanie wyrobów niewiele si zmieniaa
wraz ze wzrostem temperatury wypalania, a po wypaleniu
w temperaturze 1600°C i 1700°C bya praktycznie na tym
samym poziomie dla danej odmiany. Przy czym uzyskany
poziom porowatoci otwartej i wytrzymaoci na ciskanie,
wyrobów MDZ wypalonych w temperaturze 1600°C, odpowiada wyrobom magnezjowo–cyrkonowym MZ 70 podawanym w literaturze fachowej.
Skurczliwo wyrobów MDZ bya nieco wiksza lub
na porównywalnym poziomie skurczliwoci wyrobu M, ale
niewiele wiksza lub zbliona do wyrobu MSp. Skurczliwo
wyrobów MDZ wypalonych w temperaturze 1700°C bya
nieco wiksza od wyrobów M i MSp. Tym samym mona
stwierdzi, e wyroby bardzo podobnie zagszczay si, co
potwierdziy równie zmiany porowatoci otwartej, gstoci
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Tabela 4. Waciwoci wyrobu MDZ, M i MSp
Table 4. Properties of the MDZ, M and MSp products
Waciwo
Skurcz.
obj. V

Gsto
pozorna

%

g/cm3

M
MSp
MDZI
MDZII

2,4
1,2
1,8
1,8

2,84
2,86
2,85
2,87

M
MSp
MDZI
MDZII

1,8
1,2
1,8
2,4

2,84
2,87
2,87
2,88

M
MSp
MDZI
MDZII

1,8
1,8
2,4
2,4

2,85
2,88
2,89
2,91

Wyrób

Porowato
otwarta

Przepuszczalno

%
nPm*
Temperatura wypalania 1550oC
16,5
0,71
15,9
1,56
17,4
2,46
17,7
1,76
Temperatura wypalania 1600oC
16,2
0,87
15,5
2,12
17,1
2,87
17,3
2,29
Temperatura wypalania 1700oC
16,0
0,91
14,8
3,09
15,3
4,72
16,3
4,60

Wytrzymao
na ciskanie

Modu
sprystoci

MPa

GPa

51,2
58,1
39,7
52,0

71,4
30,9
33,1
37,5

57,3
55,4
48,0
46,9

73,7
29,6
36,2
39,9

59,6
56,4
47,9
48,6

84,5
42,8
51,2
57,3

* - 1 m2 = 10 nPm

pozornej, przepuszczalnoci gazów i wytrzymaoci na
ciskanie.
Wprowadzenie drugiego skadnika do mas wyrobów
magnezjowych, zarówno spinelu topionego jak i klinkierów
DZ, prowadzio do zwikszania przepuszczalnoci tworzyw.
Powodem tego jest powstawanie szczególnej mikrostruktury
wynikajcej z rónicy w skurczliwoci gruboziarnistego skadnika i drobnoziarnistej osnowy. Przepuszczalno gazów
wszystkich wyrobów wzrastaa wraz ze wzrostem temperatury i z udziaem skadnika drugiego w masach wyrobów
magnezjowych. Zwizane jest to ze wzrostem udziau porów
o wikszej rednicy [11].
Obecno drugiego skadnika w wyrobach prowadzia do
obnienia moduu sprystoci. Mona to równie wiza
z ksztatowaniem si szczególnej mikrostruktury zawierajcymi pory szczelinowe, pomidzy osnow i wikszymi
ziarnami klinkierów magnezjowych czy spinelu topionego.
Natomiast wraz ze wzrostem temperatury i zwikszajcym
si efektem zagszczania wyrobów, zwiksza si modu
sprystoci. Na podstawie uzyskanych wyników moduu
sprystoci mona uwaa, e wyroby te bd wykazywa lepsz odporno na wstrzsy cieplne w porównaniu
do wyrobów magnezjowych. Najmniejsze wartoci moduu
sprystoci wykazay wyroby MSp. Skad chemiczny tych
wyrobów zestawiono w tabeli 5.
Tworzywa te zbudowane s z gruboziarnistej frakcji
klinkieru magnezjowego otoczonych drobnoziarnist osnow
Tabela 5. Skad chemiczny wyrobów DZ, M i MSp
Table 5. Chemical composition of the DZ, M and MSp products

Skadnik
MgO
CaO
SiO2
Fe2O3
Al2O3
ZrO2

10

Wyrób
MDZII
M
MSp
Zawarto skadnika, % masowy
89,93
89,36
98,12
91,74
3,39
3,53
0,89
0,83
0,26
0,29
0,26
0,24
0,44
0,53
0,48
0,45
0,13
0,13
0,10
6,58
5,69
6,00
MDZI
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Rys. 3. Mikrostruktura w obrazie SEM tworzywa MDZI: ziarna jasne
– CZ, ziarna szare – MgO, ziarna jasno-szare krzemiany Ca i Mg
(1), ciemne pustki – pory
Fig. 3. SEM image of the MDZI material microstructure: light grains
– CZ, grey grains – MgO, light-grey grains – Ca and Mg silicates
(1), dark voids – pores

magnezji z cyrkonianem wapnia. Podstawowymi fazami s
peryklaz i cyrkonian wapnia (Rys. 3 i 4). Ponadto w bardzo
maych ilociach wystpuj krzemiany wapnia, najczciej
Ca2[SiO4] i Ca3Mg[SiO4]2, rozproszone pomidzy krysztaami
peryklazu.

WYROBY MAGNEZJOWE Z CYRKONIANEM WAPNIA W OSNOWIE

na redukcyjn i odwrotnie, która prowadzi do zmian stopnia
utlenienia elaza i z tym zwizanymi zmianami objtoci,
prowadzcymi przy nadmiernej zawartoci tlenku Fe2O3 do
destrukcji wyrobu. Wie si to jednak z wysz ich cen w
porównaniu do wyrobów magnezjowo–spinelowych, które
w warunkach ustabilizowanej technologicznie produkcji
klinkieru cementowego trudno jest zastpi. Std wydaje si
celowym stosowanie na przykad tych wyrobów w warunkach
duych obcie cieplnych i/lub maksymalnym wykorzystaniu w procesie spiekania klinkieru cementowego paliw i surowców zastpczych. W celu peniejszej oceny przydatnoci
wyrobów magnezjowych z CaZrO3 przewiduje si badania
wpywu skadu ziarnowego mas i skadu fazowego (chodzi tu
o fazy domieszkowe, w tym przypadku gównie krzemianowe)
na wasnoci termomechaniczne i odporno korozyjn.
Praca wykonana w 2008 roku w ramach dziaalnoci
statutowej KTCiMO WIMiC AGH w Krakowie (umowa nr
11.11.160.603).
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Podsumowanie
W oparciu o uzyskane wyniki bada mona stwierdzi, e
z technologicznego punktu widzenia interesujcym moe by
modyﬁkacja wyrobów magnezjowych poprzez wprowadzenie do ich mas drobnoziarnistego skadnika zawierajcego
cyrkonian wapnia. W procesie produkcji korzystnym jest
wczeniejsze uzyskanie klinkieru dolomitowo- cyrkonowego. Wyroby te z racji dominujcej zawartoci peryklazu,
MgO, i cyrkonianu wapnia, CaZrO3, w co najmniej 99 %,
zapewniaj wysok ogniotrwao, bardzo dobr odporno
chemiczn, a poprzez utworzenie specjalnej mikrostruktury
równie dobr odporno na wstrzsy cieplne. Moliwo
pozyskania klinkierów z surowców dolomitowych czy wapiennych o maej zawartoci domieszek, poniej 1,5 %,
umoliwia produkcj wyrobów magnezjowo–cyrkonowych
o zawartoci tlenku Fe2O3, na poziomie jego zawartoci
w uytym klinkierze magnezjowym. Tym samym, czyni te
wyroby mao wraliwymi na zmiany atmosfery utleniajcej
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