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Streszczenie
Jedno z zagadnieĔ, które w obszarze inĪynierii materiaáowej ciągle cieszy siĊ duĪym zainteresowaniem skupione jest wokóá ukáadu
dwuskáadnikowego CaO-ZrO2, a w szczególnoĞci wokóá cyrkonianu wapnia CaZrO3. Korzystne wáaĞciwoĞci tego materiaáu umoĪliwiają
zastosowanie go w róĪnej formie i wykorzystanie zarówno w czystej postaci jak i zmody¿kowanej, miĊdzy innymi jako materiaá ogniotrwaáy, ogniwa paliwowego, sondy tlenowej, sensorów, staáych elektrod, ¿ltrów, membran i kondensatorów. Do jednych z waĪniejszych wáaĞciwoĞci CaZrO3 naleĪą: wysoka temperatura topnienia (2368°C), odpornoĞü na wstrząsy cieplne, wysoka staáa dielektryczna, odpornoĞü na
dziaáanie alkaliów, przewodnictwo elektryczne, stabilnoĞü mechaniczna, chemiczna i termiczna. W artykule omówiono wpáyw jonów Fe3+
na mikrostrukturĊ i syntezĊ CaZrO3. Sporządzono dwa rodzaje próbek. Pierwszymi, które stanowiáy materiaá odniesienia byáy próbki czystego CaZrO3. Drugim rodzajem byáy próbki CaZrO3 dotowane jonami Fe3+. Do tego celu wykorzystano czyste odczynniki: CaCO3, ZrO2
i Fe2O3. Zastosowano proces wypalania dwustopniowego w 1200°C i 1700°C. Otrzymany w ten sposób materiaá dotowany jonami Fe3+,
w porównaniu do czystego CaZrO3, charakteryzowaá siĊ duĪym stopniem zagĊszczenia, maáą porowatoĞcią i dobrą spiekalnoĞcią. Zde¿niowane pod wzglĊdem skáadu fazowego tworzywo (metoda XRD) poddano badaniom porozymetrycznym przeprowadzonym przy uĪyciu
metody rtĊciowej. Do analizy mikrostruktury wykorzystano metodĊ SEM/EDS.
Sáowa kluczowe: materiaáy ogniotrwaáe, cyrkonian wapnia, mikrostruktura

EFFECT OF Fe3+ ION ON SYNTHESIS OF CALCIUM ZIRCONATE
Still, there is a great interest in the binary CaO-ZrO2 phase diagram, and especially in calcium zirconate, CaZrO3, as one of the main
topics of materials engineering. Valuable properties of this material allow it to be used in various forms, and offer great opportunities for
its application both in a pure form or in modi¿ed one, e.g. refractory material, fuel cells, oxygen probes, sensors, solid electrodes, ¿lters,
membranes and capacitors. The most important properties of CaZrO3 include high melting point (2345°C), thermal shock resistance, high
dielectric constant, resistance to alkalis, electrical conductivity, mechanical, chemical and thermal stability. InÀuence of Fe3+ ions on microstructure and synthesis of CaZrO3 is reported in this paper. Two series of samples were prepared. The ¿rst one, which was a reference material was composed of pure CaZrO3. The second one was CaZrO3 doped with Fe3+ ions. Pure reagents of CaCO3, ZrO2 and Fe2O3
were used to prepared the materials by ¿ring at 1200°C, and then, after grinding and compaction, at 1700°C. The material doped with Fe3+
ions when compared to the pure CaZrO3 was characterized by higher density, lower porosity and better sinterability. XRD analysis was
used to determine the phase composition of the ¿red materials; they were also tested by using mercury porosimetry. The SEM/EDS method was used for microstructure analysis.
Keywords: Refractories, Calcium zirconate, Microstructure

1. Wprowadzenie
Cyrkonian wapnia CaZrO3 (CZ) jest jedynym związkiem
w ukáadzie dwuskáadnikowym CaO-ZrO2 (Rys. 1). Stechiometryczny CaZrO3 zawiera 31,28 % mas. CaO i 68,72 %
mas. ZrO2. Charakteryzuje siĊ on bardzo wysoką temperaturą topnienia wynoszącą, wedáug róĪnych Ĩródeá: 2368°C [1],
2325°C [2], 2339°C [3] i 2345°C [4]. Wykazuje on strukturĊ
typu perowskitu, ABO3, w której atomy Ca znajdują siĊ pomiĊdzy nieco znieksztaáconymi oktaedrami (ZrO6). DáugoĞü
wiązania Zr–O wynosi od 2,091 do 2,101 Å, a Ca–O - od
2,341 do 3,625 Å [5]. We wszystkich przeprowadzanych dotąd badaniach bazowano na syntetycznym cyrkonianie wapnia, gdyĪ jako mineraá wystĊpujący w naturze odkryty zostaá
dopiero w roku 2008 [6]. ObecnoĞü akcesorycznych iloĞci
cyrkonianu wapnia - lakargitu, po raz pierwszy udokumen-
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towano w skaáach wĊglanowo-krzemianowych w póánocnym
Kaukazie. W záoĪu tym obok lakargitu zidenty¿kowano równieĪ miĊdzy innymi takie mineraáy jak spuryt, larnit, oliwiny
i kalcyt. CaZrO3 wystĊpowaá tam w formie pseudoregularnych
krysztaáów o wielkoĞci do 30–35 m, które wykrystalizowaáy w warunkach wysokiej temperatury i niskiego ciĞnienia.
Tworzyáy one takĪe agregaty o wielkoĞci do 200 m. Stwierdzono, Īe lakargit tworzy roztwór staáy CaZrO3-CaTiO3CaSnO3 z maksymalną zawartoĞcią CaZrO3 w granicach 93 %,
CaTiO3 – 22 % i CaSnO3 – 20 %. Lakargitowi w badanym
záoĪu towarzyszyáy takie zanieczyszczenia jak Sc, Cr, Fe,
Ce, La, Hf, Nb, U, i Th [6].
WáaĞciwoĞci cyrkonianu wapnia w duĪej mierze zaleĪą
od metody jego otrzymywania. Najpowszechniejszą, a zarazem najprostszą i najtaĔszą, jest synteza z proszków ZrO2
i CaCO3. Podobnie jak w przypadku innych cyrkonianów
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ną, jest odporny na wstrząsy cieplne i dziaáanie alkaliów [7,
17, 18]. DziĊki niskiej rozszerzalnoĞci cieplnej i braku chemicznej reaktywnoĞci ze skáadnikami klinkieru cementowego
dodatek cyrkonianu wapnia pozwala na mody¿kacjĊ wáaĞciwoĞci materiaáów magnezjowych, czy magnezjowo-spinelowych stosowanych w piecach cementowych [18].

2. CzĊĞü doĞwiadczalna

Rys. 1. Ukáad CaO-ZrO2 [1]; C – odmiana regularna; O – odmiana ortorombowa; C ss – roztwór staáy ZrO2 o symetrii regularnej;
T ss – roztwór staáy ZrO2 o symetrii tetragonalnej; M ss – roztwór
staáy ZrO2 o symetrii jednoskoĞnej; )1 – CaZr4O9; )2 – Ca6Zr19O44.
Fig. 1. Diagram of the CaO-ZrO2 system [1]; C – cubic; O – orthorhombic; C ss – cubic ZrO2 solid solution; T ss – tetragonal ZrO2
solid solution; M ss – monoclinic ZrO2 solid solution; )1 – CaZr4O9;
)2 – Ca6Zr19O44.

wymaga ona wysokiej temperatury, a sam proces jest doĞü
czasocháonny [7, 8]. W celu osiągniĊcia wysokiej gĊstoĞci
naleĪy zastosowaü równieĪ wysoką temperaturĊ spiekania,
ale nie wiĊkszą niĪ 1750°C, gdyĪ nastĊpuje wówczas przemiana polimor¿czna z niskotemperaturowej odmiany ortorombowej do wysokotemperaturowej odmiany regularnej
[9]. Metodą konkurencyjną jest synteza chemiczna ( metody zol-Īel, hydrotermalna, wspóástrącania), która umoĪliwia
osiągniĊcie bardzo dobrej jednorodnoĞci, obniĪenie temperatury formowania siĊ faz, produkcjĊ aktywnych powierzchniowo proszków oraz tworzyw o wysokiej gĊstoĞci [10-12].
CaZrO3 moĪe byü równieĪ otrzymywany poprzez topienie.
W artykule przedstawiono sposób otrzymywania CaZrO3
dotowanego jonami Fe3+ metodą spiekania dwustopniowego.
W przypadku spiekania, gdzie przenoszenie masy odbywa
siĊ w wyniku dyfuzji Ca2+ przez sieü tworzącego siĊ związku
przyjmuje siĊ, Īe rozpoczyna siĊ ono w temperaturze okoáo
900°C, a caákowicie zakoĔczone jest w 1500°C [13, 14]. Na
przebieg procesu spiekania oraz na wáaĞciwoĞci tworzywa
moĪna wpáynąü stosując dodatek wybranych jonów, np. indu,
galu, skandu, glinu, itru czy magnezu [15, 16].
Cyrkonian wapnia posiada korzystne wáaĞciwoĞci mechaniczne, optyczne i elektryczne. Stechiometryczny CaZrO3
charakteryzuje siĊ niskim przewodnictwem elektronowym w
warunkach niskiego ciĞnienia parcjalnego tlenu. Dotowany
trójwartoĞciowymi kationami przewodzi protony w wilgotnej
i zawierającej wodór atmosferze zachowując przy tym stabilnoĞü chemiczną, termiczną i mechaniczną. CaZrO3 ma wysoką staáą dielektryczną (~30), niską rozszerzalnoĞü ciepl-

CzĊĞü doĞwiadczalna obejmowaáa syntezĊ czystego cyrkonianu wapnia CaZrO3 i syntezĊ CaZrO3 dotowanego jonami
Fe3+. Do otrzymania materiaáów o zaáoĪonych skáadach zamieszczonych w Tabeli 1 uĪyto czystych chemicznie odczynników: CaCO3 (czystoĞü 98,81 % Chempur), ZrO2 (czystoĞü
98,08 % Merck) i Fe2O3 (czystoĞü 96 % POCH). MieszaninĊ
proszków odwaĪonych w odpowiednich iloĞciach na wadze
Denver Instrument Company AL-500 poddano homogenizacji w cyrkonowym máynku wibracyjnym FRITSCH z cyrkonowymi mielnikami przez 2 h. Po ujednorodnieniu z dodatkiem
niewielkiej iloĞci dekstryny i wody formowano walce o Ğrednicy 20 mm i wysokoĞci 10 mm (stosując nacisk 30 MPa),
które wypalano w 1200°C z dziesiĊciogodzinnym przetrzymaniem (piec Superkanthal, szybkoĞü grzania: 2°C/min).
WstĊpnie wypalone próbki rozdrobniono w moĨdzierzu do
uziarnienia poniĪej 20 m i poddano ponownie homogenizacji trwającej 30 minut. W analogiczny sposób uformowano próbki i wypalono w temperaturze 1700°C z dziesiĊciogodzinnym przetrzymaniem (piec Superkanthal, szybkoĞü
grzania: 2°C/min).
Tabela 1. Skáad tlenkowy mieszanin na wyroby.
Table 1. Chemical composition of mixture for the products.
StĊĪenie [% mol.]

StĊĪenie [% mas.]

Rodzaj
tworzywa

CaO

ZrO2

Fe2O3

CaO

ZrO2

Fe2O3

CZ*

50

50

-

31,3

68,7

-

CZF**

50

40

10

30,1

52,8

17,1

*CZ – stechiometryczny, czysty cyrkonian wapnia, CaZrO3.
**CZF – cyrkonian wapnia dotowany 10 % mol. Fe2O3.

Po procesie kalcynacji w 1200°C próbki poddano badaniu rentgenogra¿cznemu w celu okreĞlenia ich skáadu fazowego (dyfraktometr PHILIPS, promieniowanie CuKĮ, zakres
pomiarowy 24 od 10 do 90°). Po drugim stopniu wypalania w 1700°C wykonano badania mające na celu okreĞlenie skáadu fazowego, stopnia zagĊszczenia i mikrostruktury.
Skáad fazowy, podobnie jak po wypaleniu w 1200°C, oznaczono na podstawie rentgenowskiej analizy fazowej. Przy
uĪyciu metody porozymetrii rtĊciowej (porozymetr PoreMaster 60 ¿rmy Quantachrome Instruments) wyznaczono Ğrednią ĞrednicĊ porów i ich rozkáad. Wykonanie obserwacji za
pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego (SEM)
Jeol wraz z przystawką do analizy chemicznej w mikroobszarach (EDS) umoĪliwiáo okreĞlenie mikrostruktury i skáadu chemicznego. Dodatkowo wyznaczono liniową skurczliwoĞü wypalania na podstawie zmierzonych Ğrednic walców
przed i po wypaleniu w temperaturze 1700°C.
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3. Wyniki badaĔ i dyskusja
Badania rentgenogra¿czne umoĪliwiáy kontrolĊ skáadu
fazowego. W mieszaninie CZ po wypaleniu w 1200°C (Rys.
2) wystĊpują trzy fazy: cyrkonian wapnia, stabilizowany tlenkiem wapnia ZrO2 i CaO. Taki skáad fazowy wskazuje na to,
Īe proces syntezy cyrkonianu wapnia byá daleko zaawan-

sowany i jak wynika z dyfraktogramu przedstawionego na
Rys. 3 w temperaturze 1700°C jest on caákowicie zakoĔczony, a jedyną wystĊpującą fazą jest ortorombowy CaZrO3. Po
wypaleniu mieszaniny CZF w 1200°C obecne są nastĊpujące fazy: ortorombowy CaZrO3, jednoskoĞny ZrO2 i ferryt dwuwapniowy 2CaOÂFe2O3 (Rys. 4). W przypadku mieszaniny
CZF wypalonej w 1700°C (Rys. 5) linie dyfrakcyjne są prze-

Rys. 2. Dyfraktogram tworzywa CZ po wypalaniu w temperaturze 1200°C.
Fig. 2. XRD patterns of the CZ material after ¿ring at 1200°C.

Rys. 3. Dyfraktogram tworzywa CZ po wypalaniu w temperaturze 1700°C.
Fig. 3. XRD patterns of the CZ material after ¿ring at 1700°C.

Rys. 4. Dyfraktogram tworzywa CZF po wypalaniu w temperaturze 1200°C.
Fig. 4. XRD patterns of the CZF material after ¿ring at 1200°C.
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Rys. 5. Dyfraktogram tworzywa CZF po wypalaniu w temperaturze 1700°C.
Fig. 5. XRD patterns of the CZF material after ¿ring at 1700°C.

a)

suniĊte systematycznie w stosunku do wzorcowych wartoĞci podawanych dla CaZrO3. ĝwiadczy to o wbudowaniu siĊ
Īelaza w strukturĊ cyrkonianu wapnia i utworzeniu roztworu
staáego. Sáabe piki fazy drugorzĊdowej z duĪym prawdopodobieĔstwem moĪna przypisaü ferrytowi dwuwapniowemu.
Obrazy mikroskopowe (Rys. 6) przedstawiają mikrostrukturĊ mieszanin CZ i CZF po powtórnym wypaleniu. Tworzywo CZ, w przeciwieĔstwie do CZF, charakteryzuje siĊ duĪą
porowatoĞcią. Gáówną fazą jest cyrkonian wapnia (ciemno-szare ziarna). WystĊpuje teĪ pewna, niewielka iloĞü stabilizowanego tlenkiem wapnia ZrO2 (jasno-szare ziarna na
Rys. 7). Bardzo niską porowatoĞcią odznacza siĊ tworzywo CZF (Rys. 8). Pory (czarne pustki) wystĊpują w niewielkiej iloĞci; są okrągáe i zamkniĊte. Owalne, jasno-szare
ziarna to cyrkonian wapnia. Przestrzenie miĊdzy ziarnami
wypeánione są prawdopodobnie ferrytem dwuwapniowym.
Mikrostruktura tworzywa na Rys. 8 wskazuje na to, Īe miaáo miejsce spiekanie z fazą ciekáą, która dobrze zwilĪaáa
ziarna CaZrO3. Efektem tego jest duĪe zagĊszczenie otrzymanego tworzywa, które po wypaleniu w 1700°C skurczyáo siĊ o 17,7 ± 1,73 %. W porównaniu do CZ, którego liniowa skurczliwoĞü wypalania wyniosáa 3,48 ± 0,74 %, moĪna
stwierdziü, Īe jest to duĪa wartoĞü.
W efekcie przeprowadzonego badania porozymetrycznego przy uĪyciu metody rtĊciowej otrzymano wykresy rozkáadu wielkoĞci porów i zmiany áącznej objĊtoĞci porów w tworzywach CZ i CZF. Z analizy pokazanej na Rys. 9-11 moĪna wysnuü podobne wnioski jak z przedstawionego powyĪej opisu obrazów SEM/EDS. Tworzywo CZF charakteryzuje siĊ znacznie mniejszą porowatoĞcią otwartą niĪ tworzywo
CZ, co jest dobrze widoczne na Rys. 11; ponadto pory w tym
tworzywie są mniejszych rozmiarów (Rys. 9 i 10).

4. Podsumowanie

b)
Rys.6. Mikrostruktura w obrazie SEM tworzyw wypalonych
w 1700°C: a) CZ i b) CZF.
Fig. 6. SEM images of the microstructure of materials ¿red at 1700°C:
a) CZ and b) CZF.

Uzyskane wyniki dowodzą, Īe jony Fe3+ wpáywają na syntezĊ i wáaĞciwoĞci cyrkonianu wapnia. Wprowadzenie jonów
Fe3+ w postaci tlenku Fe2O3 umoĪliwia otrzymanie zwartego
tworzywa. Fe2O3 reaguje z CaO tworząc ciecz, która dobrze
zwilĪa ziarna CaZrO3 uáatwiając tym samym spieczenie i zagĊszczenie tworzywa. Z powstaáej cieczy krystalizują nowe
fazy. Efektem tego jest duĪe zagĊszczenie otrzymanego
CZF. Porównując czysty cyrkonian wapnia i cyrkonian wap-
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a)

a)

StĊĪenie [% mas.]
Pierwiastek
O
Zr
Ca

StĊĪenie [% mas.]
Punkt 1
CaZrO3 teoretyczne
27,2
26,8
50,5
50,9
22,3
22,3

Pierwiastek
O
Zr
Ca
Fe

Punkt 1

ferryt dwuwapniowy
mieszanina
teoret.
wyjĞciowa CZF

29,9
8,27
17,0
44,8

29,4
29,5
41,1

27,4
39,1
21,5
12,0

b)
Pierwiastek
O
Zr
Ca

StĊĪenie [% mas.]
Punkt 2 Stab. ZrO2 teoret. ZrO2 teoret.
26,7
26,2
26,0
66,1
68,5
74,0
7,22
5,31
-

b)
Pierwiastek
O
Zr
Ca
Fe

Punkt 2
25,0
50,8
22,9
1,27

StĊĪenie [% mas.]
CaZrO3 teoretyczne
26,8
50,9
22,3
-

c)
Rys. 7. Mikrostruktura w obrazie SEM tworzywa CZ po wypaleniu
w 1700°C (a) wraz z analizą EDS jakoĞciową i iloĞciową w punktach 1 ( b) i 2 (c). Identy¿kacjĊ fazową oparto na odpowiednich
wartoĞciach teoretycznych.
Fig. 7. SEM image of the CZ material microstructure after ¿ring
at 1700°C (a), and the results of EDS qualitative and quantitative
analysis in the points: b) 1 and c) 2. Phase identi¿cation is based
on the appropriate theoretical values presented.
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c)
Rys. 8. Mikrostruktura w obrazie SEM tworzywa CZF po wypaleniu
w 1700°C (a) wraz z analizą EDS jakoĞciową i iloĞciową w punktach 1 ( b) i 2 (c). Identy¿kacjĊ fazową oparto na odpowiednich
wartoĞciach teoretycznych.
Fig. 8. SEM image of the CZF material microstructure ¿ring at 1700°C
(a), and the results of EDS qualitative and quantitative analysis in
the points: b) 1 and c) 2. Phase identi¿cation is based on the appropriate theoretical values presented.
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Rys. 9. Rozkáad wielkoĞci porów w tworzywie CZ po wypaleniu w 1700°C.
Fig. 9. Pore size distribution of the CZ material after ¿ring at 1700°C.

Rys. 10. Rozkáad wielkoĞci porów w tworzywie CZF po wypaleniu w 1700°C.
Fig. 10. Pore size distribution of the CZF material after ¿ring at 1700°C.

Rys. 11. Kumulacyjne rozkáady wielkoĞci porów w tworzywach CZ i CZF wypalanych w 1700°C.
Fig. 11. Cumulative pore size distributions of the CZ and CZF materials ¿red at 1700°C.
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nia dotowany jonami Fe3+ stwierdzono, Īe w drugim przypadku tworzywo charakteryzuje siĊ bardzo niską porowatoĞcią,
a pory wystĊpują w niewielkiej iloĞci, są okrągáe i zamkniĊte.
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