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Streszczenie
Badano przebieg reakcji chemicznych w trakcie otrzymywania materiaów ogniotrwaych mulitowo-cyrkoniowych z wyjciowych substratów w postaci piasku cyrkonowego i korundu. Skad fazowy i mikrostruktura tych tworzyw ksztatowane s w wysokich temperaturach,
w których z jednej strony zachodz porednie reakcje chemiczne, z drugiej, procesy dyfuzji, zarodkowania i krystalizacji. Stopie przeobraenia w tym ukadzie badano poprzez zmiany mikrostruktury, skadu chemicznego i fazowego przy uyciu metod XRD, FTIR, SEM i EDS.
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HIGH TEMPERATURE REACTIONS AND PROCESSES IN THE ZrSiO4 – Al2O3 SYSTEM
Solid state reactions between ZrSiO4 and Al2O3 leading to a formation of mullite and zirconium dioxide were studied by X-ray diffraction
and scanning electron microscopy (SEM) with energy dispersive X-ray analysis (EDX). The samples were obtained at temperatures ranging from 1400C to 1600C for a period of reaction time ranging from 30 minutes to 60 hours. The results indicate that ZrSiO4 and Al2O3
react with a formation of crystalline ZrO2, crystalline mullite (almost stoichiometric 3Al2O3 2SiO2) and non crystalline silicon-alumina phase
(pre-mullite). Decomposition of ZrSiO4 is the fastest stage of the reaction at a temperature of 1600C. The diffusion of Al from Al2O3 grains
into the non-crystalline phase seems to be the slowest step of the reaction.
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Wprowadzenie
Podczas ostatnich 20 lat zuycie w przemyle materiaów
ogniotrwaych zmniejsza si dziki udoskonaleniu metod
wytwarzania, lepszemu zrozumieniu procesów oddziaywujcych na materia w rodowisku pracy oraz dokadnemu
doborowi rodzaju materiau do jego miejsca pracy. W konstruowaniu materiaów ogniotrwaych wiele wysiku powica si
optymalizacji trzech gównych ich parametrów: odpornoci na
wstrzs termiczny, odpornoci chemicznej i waciwociom
mechanicznym. Poszukiwania odpowiednich materiaów
ogniotrwaych do konkretnych warunków pracy prowadzi
si gównie w oparciu o ukady fazowe. Jednym z nich jest
ukad ZrSiO4-Al2O3. Poprzez reakcyjne spiekanie krzemianu
cyrkonu z tlenkiem glinu uzyskuje si materia o matrycy
mulitowej wzmacnianej ZrO2. Pod koniec lat 70 ubiegego
wieku pojawiy si prace dotyczce reakcji zachodzcych
w tym ukadzie. W pracach tych [1,2] uyto bardzo czystych
substratów. Autorzy skoncentrowali si nad mechanizmem
spiekania i zagszczenia materiau w zalenoci od rodzaju
spiekania (spiekanie swobodne, spiekanie pod cinieniem)
oraz na badaniach mechanizmu reakcji w zalenoci od
stosunku molowego ZrSiO4 i Al2O3. Jedn z pierwszych
prac pokazujcych moliwoci poprawienia mechanicznych
waciwoci ceramiki mulitowej przez dodatek ZrO2 zaprezentowano w pracy [3]. Dziki dwuetapowemu spiekaniu
uzyskano kocowy produkt o porowatoci ok. 2%. W jednej

z najnowszych prac [4] uywano jako substratów krzemian
cyrkonu i tlenek glinu, badajc mechanizm i kinetyk reakcji. Autorzy sugeruj, e w temperaturach 1350C -1450C
etapem najwolniejszym jest rozkad ZrSiO4, w kocowych
etapach mulityzacji limitujcym etapem wydaje si by dyfuzja jonów Al3+ lub Si4+ przez warstw produktu.
Pogebione badania nad procesami zachodzcymi
w trakcie reakcyjnego spiekania krzemianu cyrkonu z tlenkiem glinu stanowi cel niniejszej pracy.

Przygotowanie próbek
Do bada wykorzystano komercyjnie dostpne surowce
przemysowe o duej czystoci australijski piasek cyrkonowy
i -Al2O3 CTC50 rmy ALCOA. Analiz chemiczn surowców
zamieszczono w Tabeli 1. Skad ziarnowy zosta dobrany
w ten sposób, aby w ukadzie modelowym ledzi kolejne
etapy reakcji. W zwizku z tym sporzdzono mieszaniny
zoone z duych ziaren ZrSiO4 (80-150 m) otoczone maymi ziarnami Al2O3 (1-10 m). Ich udziay wagowe wynosiy
odpowiednio 54,35% wag. i 45,54% wag., zgodnie ze stechiometri reakcji 3Al2O3+2ZrSiO4Al6Si2O13+2ZrO2 .
Mieszanin homogenizowano na mokro w obecnoci
acetonu przez 5 godz., a po odparowaniu cieczy zaformowano próbki w ksztacie walca o rednicy 1 cm i wysokoci
3 cm przez prasowanie jednoosiowe pod cinieniem 10MPa.
Próbki wypalano w piecu elektrycznym w temperaturach
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1300C – 1600C szybko nagrzewania 10C/min, czas
przetrzymywania próbki w zadanej temperaturze od 0,5
godz. do 60 godz. Zmiany skadu fazowego próbek, analiz
rozkadu pierwiastków w pobliu przesuwajcego si frontu
reakcji wykonano stosujc metody: FTIR, XRD i EDX. Ilociowa analiza skadu fazowego zostaa przeprowadzona
metod Rietvelda.

Aspekty termodynamiczny i kinetyczny
Korzystajc z danych literaturowych [5] wykonano obliczenia termodynamiczne dla sumarycznej reakcji przebiegajcej w ukadzie. Obliczono take zmiany entalpii swobodnej
w zalenoci od temperatury dla reakcji rozkadu ZrSiO4.
Wyniki tych oblicze zamieszczono na Rys. 1.

Rys. 1. Zaleno entalpii swobodnych badanych reakcji od temperatury

Jak wida , reakcja w ukadzie ZrSiO4 – Al2O3 jest termodynamicznie moliwa w temperaturach powyej 1400K co
odpowiada 1127°C. Reakcja rozkadu czystego ZrSiO4 na
skadniki tlenkowe moliwa jest w znacznie wyszych temperaturach, ok. 1780°C. Oznacza to, e obserwowany w dalszej
czci pracy, rozkad ZrSiO4 na ZrO2 i SiO2 moe zachodzi
w znacznie niszych temperaturach, ale w otoczeniu Al2O3.
W Tabeli 2 zamieszczono skad fazowy próbek wypalanych
przez 5 godz. W badanym ukadzie modelowym nie obTab. 2. Skad fazowy próbek wypalonych w rónych temperaturach
w czasie 5 godzin
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Tab. 1. Skad tlenkowy surowców

Wyniki bada przeprowadzonych w temperaturze
1500C
Na Rys. 2 przedstawiono obraz SEM próbki wypalanej
przez 10 godz. w temperaturze 1500°C. Widoczne s tu
wyranie due ziarna ZrSiO4 otoczone Al2O3. Na powierzchni
ziaren cyrkonu pojawi si ZrO2 produkt reakcji rozkadu
ZrSiO4→ZrO2(kryst.)+SiO2(bezp.), która jak wczeniej wspomniano
jest moliwa w tych temperaturach w otoczeniu Al2O3. Zrónicowanie w gruboci warstwy krysztaów ZrO2 wiadczy,
e reakcja ta przebiega w sposób uprzywilejowany na aktywnych powierzchniach ziaren ZrSiO4. Porednio wiadczy
o tym take fakt, e widoczne s takie miejsca gdzie produkt
ZrO2 jeszcze si nie pojawi. Ilociowe zmiany skadu fazowego w czasie reakcji przedstawia Rys. 3. Mona wyróni
na nim trzy przedziay czasowe; w pierwszym przedziale
do 10 godz. wida wyrany przyrost iloci produktów (ZrO2
i mulitu) oraz spadek zawartoci ZrSiO4 i Al2O3, w drugim od
10 godz. do 20 godz. szybko reakcji ulega zmniejszeniu,
w trzecim od 20 godz. rozkad ZrSiO4 i krystalizacja ZrO2
ulega zahamowaniu. Przyczyny takiego zachowania nie s
znane. By moe decyduj o tym procesy powierzchniowe
na ziarnach ZrSiO4. W pierwszym etapie na aktywnych powierzchniach ziaren ZrSiO4 pojawiaj si produkty reakcji
jego rozkadu – ZrO2 i SiO2. Reakcja ta natra a jednak dalej
na barier kinetyczn w tej temperaturze (wszystkie miejsca
aktywne s ju „wykorzystane”). Doda take naley, e
reakcja w tej temperaturze przebiega tak wolno, e wyniki
uzyskane dla czasów poniej 5 godz. mieszcz si w granicy
bdu pomiarowego.

Wyniki bada przeprowadzonych
w temperaturze 1600C
Na Rys. 4 przedstawiono obraz przekroju próbki
otrzymanej w temperaturze 1600°C w czasie tylko 1 godziny.
Wida tu wyranie cig warstw produktu ZrO2 o gruboci
od 4 m do 16 m otaczajc ziarna cyrkonu. Po 20 godz.
natomiast (Rys. 5) na obrazie SEM praktycznie nie obserwuje
si ju pierwotnych ziaren ZrSiO4. Na wykresie zmian
skadu fazowego (Rys. 6) widoczne s dwa etapy czasowe,
pierwszy, do 20 godz. w którym to nastpuje cakowity
rozkad ZrSiO4 i krystalizacja ZrO2, oraz drugi powyej 20
godz., gdzie nastpuje dalszy wzrost zawartoci mulitu
i równoczesny spadek zawartoci Al2O3. Jeszcze wyraniej
podzia na dwie strefy czasowe wida na widmach FTIR (Rys.
7). Tutaj jednak graniczn wartoci czasu jest 10 godz.

REAKCJE CHEMICZNE I PROCESY ZACHODZCE W UKADZIE ZrSiO4 – Al2O3...

Rys. 2. Obraz SEM przekroju próbki po 10 godzinach reakcji
w temperaturze 1500C
Rys. 5. Zmiany skadu fazowego w temperaturze 1600C w zalenoci od czasu reakcji

Rys. 3. Zmiany skadu fazowego w temperaturze 1500C w zalenoci od czasu reakcji
Rys. 6. Obraz SEM zgadu próbki po 20 godzinach w temperaturze
1600°C

Rys. 4. Obraz SEM zgadu próbki po 1 godzinie reakcji w temperaturze 1600C. Czarne pola to wynik wyrwania ziaren podczas
wykonywania zgadu

Do 5 godz. w widmie dominuj pasma [6] pochodzce od
substratów w pooeniach 468 cm-1, 620 cm-1, 657 cm-1 i 436
cm-1, 614 cm-1, 900 cm-1 odpowiadajce odpowiednio Al2O3
i ZrSiO4, natomiast dla próbki uzyskanej po czasie 10 godz.
widoczne s tylko pasma pochodzce od produktów reakcji
(dominuj pasma pochodzce od mulitu 545 cm-1, 575cm-1,
740 cm-1, 828 cm-1, 1125 cm-1, 1131 cm-1, 1167 cm-1). Dziki
bimodalnemu uziarnieniu mieszaniny, mona byo ledzi
zjawiska zachodzce w stre e reakcji. Kolejno w punktach
zaznaczonych na Rys. 8 wykonano pomiary skadu pierwiastkowego w jej pobliu. Wyniki te przedstawia Rys. 8b.
Stwierdzono w pobliu jeszcze nierozoonego ZrSiO4 (punkt

Rys. 7. Widma FTIR próbek wypalanych w temperaturze 1600C

2 na Rys. 8a) obecno Al. Z kolei pomidzy ziarnami Al2O3
(punkt 6 i 7) zidenty kowano Si. Jest to dowód, e w ukadzie
zachodzi dwukierunkowa dyfuzja tych pierwiastków.
Wszystkie próbki uzyskane w temperaturze 1600C zawieraj kilkadziesit procent mulitu, jednak na obrazach SEM
widoczny on jest dopiero po 10 godz. Na Rys. 9 zaznaczono
strzakami janiejsze obszary wokó utworzonych ziaren
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Podsumowanie
i wnioski
Badania w ukadzie
modelowym (czyste surowce, bimodalny rozkad ziaren) pozwoliy na
przeledzenie kolejnych
etapów procesów zachodzcych w ukadzie
ZrSiO4-Al2O3, w wyniku
których powstaje materia
mulitowo-cyrkonowy.
Reakcja rozpoczyna
si w miejscach aktywRys. 8 a i b. Obraz SEM strefy reakcyjnej próbki po 1 godzinie w temperaturze 1600C z zaznaczonymi nych na powierzchni
punktami analizy (a) oraz skad pierwiastkowy w zaznaczonych punktach (b)
ziaren ZrSiO 4 w oto-

Rys. 9. Obszary krystalizacji mulitu (zaznaczone strzakami). Próbka
wypalana przez 10 godz.

Rys. 11. Krysztay mulitu o zrónicowanej wielkoci w próbkach
wypalanych w czasie 20 godz. Zgodnie z analiz XRD zawarto
mulitu w próbkach wynosi ponad 50% (p. rys.5)

czeniu Al2O3. Etapem limitujcym szybko ksztatowania
si mikrostruktury tego materiau s procesy prowadzce
do tworzenia si drugiego skadnika materiau - mulitu.
Na procesy te skadaj si: rozpuszczanie krystalicznego
Al2O3, dwukierunkowa dyfuzja jonów Al3+ i Si4+, zarodkowanie
i wzrost krysztaów.
Reakcje zachodzce w badanym ukadzie prowadzce
do powstania materiau mulitowo –cyrkonowego zale silnie
od temperatury. Dla uytych surowców kinetyczny próg temperaturowy mieci si w zakresie 1400-1500C. Znaczca
szybko reakcji obserwowana jest dopiero dla 1600C
Rys. 10. Krysztay mulitu tworzce si w obr bie obszarów zaznaczonych na Rys. 9 w próbkach wypalanych w czasie 10 godz.

ZrO2. W miejscach tych krystalizuje mulit z amor cznej matrycy glino-krzemianowej. Przy bardzo duym powikszeniu
takiego obszaru wyranie wida krysztay mulitu (Rys. 10).
Wzrost iloci fazy mulitowej wraz z czasem reakcji odbywa
si zarówno przez rozrost utworzonych wczeniej zarodków
jak i take utworzeniem nowych. Na Rys. 11 przedstawiono
obraz przeamu próbki po 20 godz. wypalania. Widoczne s
tu wyranie due krysztay mulitu jak i obszary ze skupiskami
wieo utworzonych zarodków.

Badania nansowane w ramach projektu badawczego
rozwojowego R0804703
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