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Streszczenie
Przedstawiono znaczenie hydratacji w technologii i w wybranych obszarach stosowania materiaów zasadowych. Zaprezentowano
podstawowe dane dotyczce statyki i kinetyki reakcji, metody przeciwdziaania hydratacji tlenku magnezu oraz najczciej stosowane
sposoby ilociowego opisu jej efektów.
Eksperymentalnie potwierdzono chemiczn inertno spineli MgAl2O4 i MgCr2O4 w warunkach hydratacji bezcinieniowej. Zbadano
wpyw czterech glikoli na hydratacj MgO stwierdzajc, e ich skuteczno jako inhibitorów hydratacji ronie w sekwencji od glikolu monoetylenowego do propylenowego. Przedstawiono wpyw soli dwusodowej EDTA na hydratacj MgO oraz zweryﬁkowano dane literaturowe
odnonie sposobu ograniczania hydratacji poprzez wprowadzenie silikonu. Wyniki nie potwierdziy oczekiwa. Wykazano, e wolny tlenek
magnezu w koklinkierze MgO-SnO2 nie ulega hydratacji, co stanowi pewn nowo poznawcz i technologiczn.
Zbadano wpyw pH wodnych roztworów na hydratacj MgO i uzyskano wyniki pozostajce w dobrej zgodnoci z wynikajcymi z teorii.
Stwierdzono, e zmiany pH roztworów wydaj si by skutecznym sposobem zwikszania stopnia hydratacji, a efektu jej ograniczania
naley raczej oczekiwa wprowadzajc wybrane substancje organiczne adsorbowane na powierzchni ziaren MgO, z uwzgldnieniem
specyﬁki danej technologii.
Sowa kluczowe: hydratacja, tlenek magnezu, materiay ogniotrwae

THE EFFECT OF SELECTED ADDITIVES ON HYDRATION OF MAGNESIUM OXIDE
The importance of hydration in technology and in selected application areas of basic materials was shown. The thermodynamic and
kinetic data of the reaction were presented. Methods of counteracting the hydration of free magnesium oxide in basic materials and the
most frequently applied methods of quantitative evaluation of the effects of MgO hydration were discussed.
Basing on the investigations, the chemical inertness of MgAl2O4 and MgCr2O4 spinels in the non-pressure hydration conditions was
proved. The effect of four glycols on MgO hydration was analysed and it has been proved, that intensity of the reaction decreased in sequence from mono-ethylene to propylene glycol. The effect of disodium salt of EDTA on MgO hydration was described.
The literature reports were experimentally veriﬁed with a negative result, regarding the limitation of MgO hydration by the introduction
of silicon. The chemical inertness of free MgO in the MgO-SnO2 coclinker has been proved, contrary to the well known magnesite-chromite
materials. The effect of pH of the electrolyte water solutions on MgO hydration was explored and the results seemed to be in a good accordance with theoretical expectations.
It was concluded, that the solution pH change seems to be an effective way for increasing the hydration degree, while the opposite
effect should be sought through adsorption of selected organic substances, taking into consideration a speciﬁc character of the given
technology.
Keywords: Hydration, Magnesium oxide, Refractories

Wprowadzenie
Materiay ogniotrwale zasadowe charakteryzuj si na
ogó obecnoci wolnego tlenku magnezu i/lub tlenku wapnia, czego konsekwencj jest ich reaktywno w kontakcie
z wod lub par wodn. Jest to istotny problem techniczny
i ekonomiczny, a pogbienie wiedzy o reakcjach hydratacji
i ich mechanizmach jest warunkiem wstpnym do podejmowania wszelkich dziaa o charakterze technologicznym.
Z praktycznego punktu widzenia hydratacja, deﬁniowana
w tym przypadku jako synteza wodorotlenku metalu w reakcji
tlenku metalu z wod, ma istotne znaczenie w odniesieniu
do wszystkich odmian materiaów zasadowych. W przypadku zapraw, betonów zasadowych zawierajcych wolny
tlenek magnezu i wyrobów niewypalanych, nazywanych te

chemicznie wizanymi reaktywno materiaów w stosunku
do wody w formie cieczy i pary wpywa nie tylko na zmiany
wasnoci materiau na etapie produkcji i skadowania, lecz
równie na procesy wizania.
W odniesieniu do wyrobów formowanych i wypalanych
zjawisko hydratacji moe wystpi podczas skadowania, a przede wszystkim w czasie rozgrzewania obmurzy
wizanych zaprawami w formie gstw. Panuje pogld, e
w technologii materiaów zasadowych, z wyczeniem betonów, jest to proces niszczcy i niepodany, warto jednak
pamita, e w wielu wanych technologiach przemysu
mineralnego hydratacja jest procesem podstawowym, e
wystarczy wymieni mineralne materiay wice, materiay
silikatowe, produkcj MgO z wody morskiej, czy wytwarzanie
wodorotlenku magnezu dla rolnictwa, ochrony rodowiska
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Tabela 1. Dane charakteryzujce procesy hydratacji MgO i CaO.
Table 1. Data referring to the hydration process of MgO and CaO.
Lp.

Wielkoci charakterystyczne

CaO

MgO

1
2
3
4
5
6

lg [A2+]aq = f(pH)
gr
graniczna warto parcjalnego cinienia pary wodnej w 298 K, P H2O; MPa
ciepo reakcji syntezy wodorotlenku, kJ/mol
iloczyn rozpuszczalnoci wodorotlenku w 298 K
przyrost objtoci w wyniku hydratacji tlenku, %
temperatura rozkadu termicznego wodorotlenku, K

32,6 – 2pH
10-12,2
64,48
3,1 10-5
91,7
833

21,6-2pH
10-7,2
34,33
5,5 10-12
116
673

i przemysu tworzyw sztucznych. Celem publikacji jest
przyblienie hydratacji materiaów zasadowych od strony
poznawczej, technologicznej i metodycznej.

Charakterystyka reakcji hydratacji
W kategoriach termodynamiki reakcje hydratacji CaO
i MgO z wod s dobrze rozpoznane i opisane [1].
Dla reakcji tlenku metalu dwuwartociowego A z wod,
przebiegajcej wg równania (1), aktywno jonów metalu
A2+ w roztworze zaley od pH oraz zmiany potencjau termoo
dynamicznego reakcji w warunkach standartowych G r wg
równania (2):
AOst + H2OC = Aaq2+ + 2OHq–
lg [A2+] = 28 -

- 2pH

(1)
(2)

W przypadku reakcji tlenku metalu A z par wodn graniczne wartoci cinienia parcjalnego pary wodnej równie
wyznaczane s przez temperatur oraz zmian standardowego potencjau termodynamicznego reakcji. Dane charakteryzujce hydratacj MgO i CaO przedstawiono w Tabeli 1.
Kinetyk reakcji hydratacji MgO badali Blaha i Maryška
[5-7], stosujc empiryczne równanie Jeroﬁejewa, stosowane do opisu procesów heterogenicznych w warunkach
izotermicznych:
ln (1/1-y) = (k t)n
(3)
gdzie:
y – stopie przereagowania,
k – staa szybkoci reakcji,
t – czas,
n – staa empiryczna.
Dla zakresu temperatur 36–56°C n = 2/3, a obliczona
warto pozornej energii aktywacji jest równa 54,7 kJ/mol.
Podstawiajc t warto do równania Arrheniusa mona
atwo obliczy, e wzrostowi temperatury z 300 do 310K
towarzyszy ponad dwukrotny wzrost staej szybkoci reakcji,
a dokadnie k310= 2,02 k300, co znakomicie ilustruje wpyw
temperatury nas szybko reakcji hydratacji MgO.

Ilociowa ocena skutków hydratacji
W odniesienie do materiaów formowanych miar hydratacji mog by nastpujce mierzalne cechy: przyrost
masy, zmiany moduu sprystoci, zmiana wasnoci wytrzymaociowych i porowatoci, przyrost objtoci, ponadto
zewntrzne symptomy zniszczenia, tzn. zuszczenia, rysy,
odpryski, pknicia.
Hydratacji mas i klinkierów zasadowych oprócz zmiany
gstoci towarzyszy równie zmiana skadu ziarnowego [8].
Badania trzech modelowych, wypalanych materiaów mag-
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ródo danych
[1]
[1]
[2]
[3]
obliczone
[4]

nezjowych, rónicych si zawartoci CaO i stosunkiem
zawartoci CaO/SiO2 wykazay, e bardziej hydratyzuj
materiay o wyszym stosunku CaO/SiO2, a przy porównywalnej jego wartoci – materiay zawierajce wicej tlenku
wapnia. Ponadto wykazano, e zmiany moduu sprystoci
silniej rónicuj odporno materiaów na hydratacj ni
przyrost masy [9].
Istnieje znaczna dowolno w wyborze metod badania hydratacji, a do najczciej stosowanych nale nastpujce:
przyrost masy próbek po sezonowaniu w szaﬁe klimatyzacyjnej w zadanych warunkach czasu, temperatury
i wilgotnoci,
przyrost masy po autoklawizacji; w testach wykonywanych przez badaczy japoskich [10, 11] stosowano
cinienie 0,5 MPa, temperatur 152°C i czas 3 godz.;
jest to standardowa procedura JAPA,
w badaniu reaktywnoci proszków uyteczna jest metoda
prowadzenia hydratacji przy znacznym nadmiarze wody
w stosunku do iloci stechiometrycznej (3 do 10 razy)
w temperaturze 70°C w czasie 24 godz. [4].
W kadym przypadku przyrost masy okrelony przez
proste waenie próbek mona zweryﬁkowa wykonujc analiz termiczn (TG, DTA). Wybór metody zaley od specyﬁki
danego materiau i sposobu jego uytkowania.

Sposoby przeciwdziaania hydratacji tlenku
magnezu
W zdecydowanej wikszoci rozwiza materiaowych
celem technologicznym jest cakowita eliminacja hydratacji.
Wród wielu publikacji dotyczcych tego problemu mona
wyodrbni nastpujce kierunki:
obnianie reaktywnoci MgO poprzez syntez nowych
faz, w szczególnoci tytanianów (rozkad termiczny chelatowego poczenia Ti), krzemianów (rozkad termiczny
silikonu w roztworze CCl4), boranów (dodatek H3BO3),
adsorpcja organicznych pocze metali lub kwasów
tuszczowych,
dodatek aktywnej krzemionki (tzw. mikrokrzemionki).
W odniesieniu do betonów zasadowych do rozstrzygnicia pozostaje kwestia czy naley ogranicza hydratacj
MgO, czy raczej j przyspiesza dostosowujc jej szybko
do szybkoci hydratacji glinianów wapnia zawartych w cementach glinowych.

Metody i wyniki bada
Stosowano trzy metody hydratacji:
w szaﬁe klimatycznej, temperatura 80°C, wilgotno
90%, czas przetrzymywania próbki 48 godzin, wielko
nawaki próbki 20 g;

WP

w autoklawie, cinienie 0,5 MPa, temperatura 150°C,
czas przetrzymania próbki w w/w warunkach 3 godziny,
wielko nawaki 20 g, bezporednio po zakoczeniu
hydratacji próbk suszono w 120°C przez 4 godz. w celu
usunicia wody nie zwizanej chemicznie,
w suszarce laboratoryjnej, próbki proszkowe o masie 20 g
zadawano 50. ml. wody lub roztworu zawierajcego badany
dodatek, umieszczano w suszarce w temperaturze 70°C na
24 godz., nastpnie waono i dosuszano w 120°C przez
4 godz. w celu usunicia wody niezwizanej chemicznie.
Oznaczenia powtarzano 3 razy dla kadej próbki.

Badania porównawcze hydratacji spineli i tlenku
magnezu
Do syntez stosowano Mg(OH)2, Cr2O3, Al(OH)3 – wszystkie
klasy cz.d.a (POCH – Gliwice) – oraz Fe2O3 klasy czysty.
MgO uzyskano przez wypraenie Mg(OH)2 w 650°C
przez 2 godz. i ponownie w 700°C przez 3 godz., w celu
rozoenie 3,5 % wodorotlenku wykrytego w wyniku fazowej
analizy rentgenowskiej po praeniu w 650°C.
Spinel MgCr2O4 syntetyzowano przez zmieszanie stechiometrycznych iloci Mg(OH)2 i Cr2O3 w zawiesinie wodnej,
po wysuszeniu formowano walce F = h = 35 mm przy cinieniu 130 MPa, stosujc jako spoiwo roztwór metylocelulozy.
Próbki wypalono w piecu gazowym w 170°C przez 6 godz.,
a nastpnie rozdrobniono do uziarnienia poniej 0,06 mm.
Spinel MgAl2O4 otrzymano przez rozdrobnienie, odelazienie i zmielenie do uziarnienia poniej 0,06 mm topionego
stechiometrycznego produktu marki AM-72.
Tworzywo peryklazowo-spinelowe otrzymano w sposób
opisany dla spinelu MgCr2O4, przy czym oprócz Mg(OH)2
i Cr2O3 substratami byy równie Al(OH)3 i Fe2O3. Spiek
charakteryzowa si nastpujcym skadem fazowym, oznaczonym metod Rietvelda: peryklaz 17,6% mas., roztwór
stay spineli Mg(Al, Cr, Fe) 2O4 82,4% mas..
Dodatkowo do bada doczono próbk klinkieru magnezjowego w gat. M-10 o uziarnieniu poniej 0,06 mm, zawierajcego 95,2% MgO i 1,4% SiO2, 0,42% CaO i 1,42% Fe2O3.
Oznaczono wielko powierzchni waciwej proszków oraz
sprawdzono ich skad fazowy stosujc metod Rietvelda.
Wyniki oznacze przedstawiono w Tabeli 2.
Wykonano analiz termiczn próbek MgO i klinkieru
M-10 po hydratacji. W obydwu przypadkach stwierdzono, e rozkad wodorotlenku magnezu zaczyna si
w ok. 360°C i koczy w ok. 430°C, a maksimum efektu ma
miejsce w temperaturze 400°C. Obecnoci wglanów, jako
skutku rekarbonizacji, nie zanotowano.

YW WYBRANYCH DODATKÓW NA HYDRATACJ

TLENKU MAGNEZU

Wpyw glikoli na hydratacj MgO
Próbki kaustycznego tlenku magnezu o masie 20 g zadawano 50. ml. 1%-owego roztworu nastpujcych glikoli:
monoetylenowego (MEG), dwuetylenowego (DEG), trójetylenowego (TEG) i propylenowego (PEG), nastpnie poddawano hydratacji opisan uprzednio metod suszarkow. Dla
próbki tlenku magnezu zarejestrowano przyrost masy 7,92 g,
co w stosunku do stechiometrii reakcji stanowi 88% wydajnoci, niemniej do tej wartoci odnoszono wyniki uzyskane
dla pozostaych próbek. Z dostpnych danych wynika, e
w porównaniu z wod glikole charakteryzuj si nisz wartoci przenikalnoci dielektrycznej, , (woda 78,5, MEG 37,7,
PEG 32,0); ponadto róni je wielko momentu dipolowego, ,
(woda 1,76 D, MEG 1,5 D, PEG 2,25 D) bdcego w istocie
miar asymetrii rozmieszczenia adunku w czsteczce. Wyniki
oznacze przedstawiono na rysunku 1.

Wpyw substancji kompleksotwórczej na
hydratacj MgO
Jako rodek kompleksotwórczy wybrano sól dwusodow
kwasu etylenodwuaminoczterooctowego (EDTA-Na).
Skad próbek:
A: 20 g MgO + 50 ml wody,
B: 20 g MgO + 50 ml roztworu o steniu 0,6% mas. EDTANa,
C: 20 g MgO + 50 ml roztworu o steniu 1% mas. EDTANa,
D: 20 g MgO homogenizacja w mynku w obecnoci 0,5 g
EDTA-Na + 50 ml wody.
Hydratacj badano metod suszarkow i uzyskano
nastpujce wyniki:
A 100%, B 92,0%, C 96,8%, D 93,6%.

Rys.1. Wpyw rodzaju glikolu na hydratacj MgO.
Fig1. The inﬂuence of the type of glycol on MgO hydration.

Tabela 2. Wyniki bada hydratacji.
Table 2. The results of hydration determination.

Lp.

Nazwa materiau

1
2
3
4

MgO
Spinel MC
Spinel MA
MgO – r-r stay

5

Klinkier M-10

Skad fazowy, % mas.
peryklaz 100%
MgCr2O4 100%
Mg Al2O4 100%
peryklaz 17,6%
r-r st. spineli 82,4%
-

Przyrost masy, %

Powierzchnia waciwa,
m2/g

szafa klimatyczna

autoklaw

24,70
1,24
1,16
1,65

30,1
0,0
0,0
0,87

39,8
0,0
0,0
5,75

1,40

3,77

-
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Rys. 2. Zaleno stopnia hydratacji MgO(H) od pH roztworu.
Fig. 2. MgO hydration ratio (H) vs solution pH.

Wpyw silikonu i mikrokrzemionki na hydratacj
MgO
Badania miay na celu zweryﬁkowanie informacji o moliwoci zahamowania hydratacji poprzez pokrycie powierzchni
tlenku magnezu silikonem w roztworze CCl4, a nastpnie
odparowaniu rozpuszczalnika i rozkadzie termicznym silikonu [10, 11].
Skady próbek:
O: 20 g MgO,
A: 20 g MgO + roztwór 0,3 g oleju silikonowego OM-10
w 130 ml CCl4,
B: 20 g MgO + 0,3 g oleju silikonowego OM-10,
C: 20 g MgO + 0,16 g mikrokrzemionki Elkem.
Przygotowanie próbki A polegao na sporzdzeniu roztworu silikonu w CCl4, homogenizacji w otwartym mieszadle
laboratoryjnym, oddestylowaniu CCl4 i wysuszeniu w 120°C
przez 4 godz. Próbk B przygotowano identycznie, jednak
po wysuszeniu materia wygrzano w 450°C przez 1 godz.
w celu rozoenia silikonu. Próbk C uzyskano homogenizujc tlenek magnezu z mikrokrzemionk w mynku korundowym w czasie 30 min. Hydratacj prowadzono w szaﬁe
klimatycznej. Jeeli stopie hydratacji tlenku magnezu bez
dodatków mierzony przyrostem masy przyj za 100%, to
dla próbek A, B i C uzyskano odpowiednio wyniki 89,7%,
91,0% i 89,7%.
Doniesienia literaturowe nie potwierdziy si, chocia
warto zauway, e dotyczyy one hydratacji MgO w agodniejszych warunkach, tj. w 30°C przy wilgotnoci 80%.
O wiele prostszy technologicznie wariant z mikrokrzemionk
okaza si skuteczny w stopniu porównywalnym.
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Próbki MgO oraz palonki magnezjowo-cynianowej poddano hydratacji metod suszarkow i dla pierwszej z nich
uzyskano przyrost masy 39,6%, a dla drugiej – zero, co byo
znacznym zaskoczeniem, zwaywszy i udzia wolnego
peryklazu w spieku wynosi 37,5% mas.
To proste oznaczenie dostarczyo cennych informacji
zarówno o mechanizmie reakcji w ukadzie MgO-SnO2
(parowanie-kondensacja), jak i o technologicznych konsekwencjach tego stanu rzeczy.

Wpyw pH roztworu na hydratacj MgO
Majc na uwadze praktyczne potrzeby zwizane ze spoiwami stosowanymi w technologii zasadowych materiaów
niewypalanych i zapraw, zbadano wpyw pH roztworów na
hydratacj tlenku magnezu. 20 g MgO mieszano z 50. ml.
roztworów wybranych kwasów organicznych oraz ich soli,
o steniu 0,4–1 % mas. Oznaczenia wykonano metod
suszarkow, tj. w 70°C w czasie 24 godz., z dosuszeniem
w 120°C przez 4 godz. Rejestrowano przyrost masy,
uwzgldniajc zawarto dodatku.
Wyniki oznacze przedstawiono na rysunku 2. Rysunek ten ma charakter wycznie pogldowy, a wykrelanie
zalenoci liniowej H (pH) nie miaoby gbszego sensu,
wiadomo bowiem, i efekt hydratacji zwizany jest nie tylko
ze steniem dodatków, lecz równie z rodzajem kationów
i anionów obecnych w roztworze.
Niezalenie od powyszych uwag ogólny charakter zalenoci wielkoci efektu hydratacji od pH nie budzi wtpliwoci
i udzco przypomina zamieszczone na wstpie równania
obrazujce wpyw pH na aktywno kationów w roztworze.

Hydratacja spieku magnezjowo-cynianowego

Podsumowanie

Poszukujc nowych rozwiza materiaowych pozwalajcych na eliminacj Cr2O3 z materiaów zasadowych wykonano
badania szeregu tworzyw z ukadu MgO-SnO2 [12]. Otrzymano
m.in. palonk, której gównym skadnikiem by ortocynian magnezu o strukturze spinelu i formule Mg2SnO4. Skad fazowy
palonki wyznaczony metod Rietvelda by nastpujcy: 45,1%
Mg2SnO4, 37,5% MgO, 13,3% SnO2, 4,1% faza amorﬁczna,
reszta – niewielkie iloci forsterytu i monticellitu.

Hydratacja zasadowych materiaów ogniotrwaych wci
pozostaje istotnym problemem technologicznym i poznawczym. Metody badania oraz zapobiegania hydratacji powinny
by cile zwizane ze specyﬁk zarówno materiau, jak
i sposobu jego stosowania.
Wolny tlenek magnezu obecny w spieku MgO-SnO2
nie ulega hydratacji w przeciwiestwie do klasycznych
koklinkierów magnezjowo-chromitowych, co rzuca nowe
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wiato zarówno na mechanizm syntezy Mg2SnO4, jak i na
moliwoci technologiczne w odniesieniu do materiaów magnezjowo-spinelowych nie zawierajcych chromu. Skuteczno dziaania glikoli jako inhibitorów hydratacji MgO ronie
w szeregu od glikolu monoetylenowego do propylenowego.
Dane literaturowe dotyczce okrelonego sposobu wprowadzania silikonów w celu ochrony MgO przed hydratacj
– nie potwierdziy si. Ksztatowanie pH roztworów wydaje
si by waciw drog raczej do zwikszania hydratacji ni
jej ograniczania, niemniej w odniesieniu do zapraw, mas
nawilanych, betonów i wyrobów niewypalanych czynnik ten
naley bra pod uwag. W odniesieniu do zasadowych mas
sypkich bardziej skuteczne jest pokrywanie powierzchni ziarn
substancjami organicznymi opóniajcymi hydratacj.
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