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Streszczenie
Badano wpáyw rodzaju fazy krystalicznej na wybrane wáaĞciwoĞci cieplne tworzyw szkáo-krystalicznych z ukáadu CaO-MgO-Al2O3-SiO2
i ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 projektowanych pod kątem zastosowania jako spoiwa do wiązania ziaren Ğciernych w narzĊdzie. Wykazano zmianĊ dyfuzyjnoĞci termicznej i przewodnictwa cieplnego w zaleĪnoĞci od skáadu chemicznego tworzyw. Maksymalną wartoĞü dyfuzyjnoĞci termicznej
d = 0,73 mm2/s i przewodnictwa cieplnego O = 3,36 W/(m·K) uzyskano dla tworzywa szkáo-krystalicznego z udziaáem fazy spinelu cynkowego.
Sáowa kluczowe: spinel, dyfuzyjnoĞü termiczna, pojemnoĞü cieplna

INFLUENCE OF SPINEL PHASE ON SELECTED THERMAL PROPERTIES OF GLASS-CERAMIC
MATERIALS FROM THE ZAS SYSTEM
Effects of crystalline phases on selected thermal properties of glass-ceramics from the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 and ZnO--B2O3Al2O3-SiO2
systems, designed for binding abrasive grains in an abrasive tool, were studied. Changes in thermal diffusivity and thermal conductivity
depending on the chemical composition of materials were shown. The maximum values of the thermal diffusivity of d = 0,73 mm2/s and
the thermal conductivity of O= 3,36 W/(m·K) were obtained for glass-ceramic material containing the zinc spinel phase.
Keywords: Spinel, Thermal diffusivity, Thermal capacity

1. WstĊp
Jednym z najistotniejszych aspektów procesów obróbki Ğciernej jest temperatura powstająca w stre¿e kontaktu
narzĊdzia z materiaáem obrabianym. Energia mechaniczna wprowadzana do procesu szlifowania, w postaci ruchu
wzglĊdnego narzĊdzia i materiaáu obrabianego, jest w wiĊkszoĞci zamieniana w ciepáo [1]. Prowadzi to do znacznego
wzrostu temperatury w stre¿e kontaktu narzĊdzia z materiaáem obrabianym, wywoáanego tarciem i procesami deformacji, prowadzącymi do formowania wiórów i usuwania materiaáu. Nadmierny wzrost temperatury w procesie szlifowania
prowadziü moĪe do powstawania defektów powierzchni obrobionej takich jak mikropĊkniĊcia czy przypalenia szli¿erskie.
Z drugiej strony, rosnąca temperatura w stre¿e szlifowania
prowadzi do nadmiernego zuĪycia elementów Ğciernicy (ziaren Ğciernych i spoiwa). Oddziaáywanie wysokiej temperatury prowadzi do uplastycznienia zarówno wierzchoáków aktywnych ziaren Ğciernych, jak i spoiwa ceramicznego, które równieĪ moĪe byü w kontakcie z materiaáem obrabianym
[2]. Powoduje to termiczne zuĪycie mostków spoiwa i przedwczesne wykruszanie ziaren Ğciernych z czynnej powierzchni
Ğciernicy [3-5]. W skrajnych przypadkach, szybko zmieniający siĊ gradient temperatury w narzĊdziu Ğciernym, moĪe wy-

woáaü nadmierne naprĊĪenia cieplne, skutkujące drastycznym obniĪeniem wytrzymaáoĞci caáego narzĊdzia, a nawet
jego rozerwaniem.
Wymienione wyĪej aspekty wskazują, Īe niezwykle istotnym zagadnieniem, z punktu widzenia technologii szlifowania, jest projektowanie narzĊdzi Ğciernych z uwzglĊdnieniem
jak najlepszych wáaĞciwoĞci cieplnych tworzyw stosowanych
do ich budowy. DuĪą wagĊ w tym wzglĊdzie káadzie siĊ na
dobór ziaren Ğciernych, stanowiących gáówny skáadnik narzĊdzi Ğciernych [6]. Jednak równie waĪny, z punktu widzenia
trwaáoĞci narzĊdzia oraz polepszania warunków obróbki, jest
optymalny dobór spoiwa i jego wáaĞciwoĞci, takĪe cieplnych.
WáaĞciwoĞci cieplne ceramicznych narzĊdzi Ğciernych
zaleĪą od rodzaju ziarna Ğciernego i spoiwa ceramicznego. Powszechnie stosowane ziarna Ğcierne to mono lub
polikrysztaáy, których wáaĞciwoĞci cieplne mogą byü uznawane za staáą materiaáową charakterystyczną dla danego
typu ziarna Ğciernego. W przypadku spoiw ceramicznych,
a zwáaszcza tworzyw szkáo-krystalicznych, wáaĞciwoĞci cieplne spoiwa są ĞciĞle zaleĪne od skáadu chemicznego pozostaáoĞci szklistej oraz rodzaju fazy krystalicznej. Poprawa
warunków termicznych pracy narzĊdzia Ğciernego moĪe
byü efektem zastosowania spoiw ceramicznych o przewidywanych wáaĞciwoĞciach cieplnych bĊdących efektem zmia-
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ny skáadu chemicznego, z których najistotniejszymi są dyfuzyjnoĞü cieplna, pojemnoĞü cieplna oraz wspóáczynnik
rozszerzalnoĞci cieplnej. WáaĞciwoĞci cieplne spoiw szkáokrystalicznych mogą byü regulowane poprzez dobór ich skáadu chemicznego determinującego zarówno skáad chemiczny szkáa cząstkowego, jak i rodzaj powstającej fazy krystalicznej. Z punktu widzenia budowy strukturalnej spoiwa ceramicznego, fazy krystaliczne o periodycznie regularnej budowie atomowej są rozmieszczone w pozostaáoĞci szklistej
o budowie charakterystycznej dla struktur amor¿cznych.
W związku z tym, spoiwa ceramiczne naleĪy rozpatrywaü
jako materiaá wielofazowy o zróĪnicowanej budowie strukturalnej. Zjawiska towarzyszące przemieszczaniu siĊ zaburzenia temperaturowego w objĊtoĞci spoiwa bĊdą miaáy odmienny charakter w obszarach o strukturze amor¿cznej oraz
w obszarach o budowie krystalicznej.

Cryst, dostĊpnej w Internecie pod adresem www.data-base.
iem.ac.ru/mincryst. WartoĞü ciepáa wáaĞciwego Cp badanych
próbek, w zakresie temperatur od 300 K do 1300 K, wyznaczono z zaleĪnoĞci [7-8]:

2. CzĊĞü eksperymentalna

gdzie h – staáa Plancka [J·s], k – staáa Boltzmanna [J·K-1],
NA – liczba Avogadro [mol-1], Va – objĊtoĞü komórki elementarnej [m3·mol-1], Vp – stopieĔ upakowania jonów w komórce elementarnej [kgǜmol-1], Gt – energia dysocjacji [Jǜm-3],
ȡ – gĊstoĞü [kgǜm-3].
StopieĔ upakowania atomów w komórce elementarnej
obliczono z zaleĪnoĞci [7-8]:

Skáad chemiczny próbki A zostaá dobrany w sposób umoĪliwiający krystalizacjĊ faz z grupy piroksenów. Skáad próbki B zostaá zmieniony w stosunku do skáadu ustalonego dla
próbki A, w celu umoĪliwienia krystalizacji spinelu cynkowego
o ogólnym wzorze chemicznym (A2+B3+)2O4 zamiast struktur
piroksenowych. Skáad chemiczny badanych próbek przedstawiono w Tabeli 1.
Przygotowany zestaw skáadników stopiono w piecu elektrycznym, w atmosferze powietrza, w tyglu korundowym, w temepraturze 1573 K przez okres dwóch godzin. Stopione szkáo
cháodzono gwaátownie w wodzie i nastĊpnie suszono. Przygotowany w ten sposób materiaá do badaĔ, rozdrabniano w máynie kulowym dla uzyskania frakcji proszku poniĪej 63ȝm. WáaĞciwą temperaturĊ obróbki termicznej próbek A i B ze wzglĊdu na speánienie warunku odpowiedniej zwilĪalnoĞci ziaren
Ğciernych wyznaczono przy wykorzystaniu wysokotemperaturowego mikroskopu Leitz. Rentgenowską analizĊ fazową
próbek, poddanych obróbce cieplnej w temperaturze wáaĞciwej dla przygotowywania Ğciernic z ich udziaáem, przeprowadzono na aparacie SIEMENS D 5000, stosując promieniowanie CuK, czas zliczeĔ 5 s, rotacjĊ próbki 1 obr./min., zakres
pomiarowy 10-60° 2T. Obserwacji mikrostruktury obrobionych termicznie próbek trawionych w 10-procentowym roztworze HF dokonano w elektronowym mikroskopie skaningowym JEOL-JSM-5500 LX. DyfuzyjnoĞü termiczną badanych próbek wyznaczono z wykorzystaniem aparatury ¿rmy
Netzsch - model 427 z laserowym pobudzeniem temperaturowym umoĪliwiającym pomiar dyfuzyjnoĞci termicznej w zakresie temperatur od 20°C do 2000°C. Modele strukturalne
poszczególnych faz krystalicznych wizualizowano z wykorzystaniem, pracującego w Ğrodowisku systemu Windows,
programu ¿rmy Accelrys Materials Studio 5.0. Dane strukturalne dotyczące pozycji atomów w komórce elementarnej
pozyskano z rosyjskiej bazy danych krystalogra¿cznych Min-
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gdzie R – staáa gazowa, T – temperatura [K], ĬD – temperatura Debye’a.
Teoretyczną wartoĞü temperatury Debye’a obliczono wykorzystując zaleĪnoĞü pomiĊdzy ĬD a Ğrednią objĊtoĞcią atomową komórki elementarnej Va, energią dysocjacji Gt, stopniem upakowania jonów w komórce elementarnej oraz gĊstoĞcią U [7-8]:
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gdzie Vi – gĊstoĞü upakowania jonów [m3ǜmol-1], xi – udziaá
molowy i-tego tlenku [% mol.], M – masa molowa [kgǜm-3].
StopieĔ upakowania atomów i-tego tlenku o ogólnym
wzorze MXOY, zbudowanego z jonów M i O o promieniach
rK i rA, okreĞlono z zaleĪnoĞci [7-8]:

4
SN A ( X  rK3  Y  rA3 )[c m 3  mol 1] ,
(4)
3
gdzie NA - liczba Avogadro [mol-1], rK - promieĔ jonowy kationu wg Shannona, rA - promieĔ jonowy anionu wg Shannona.
EnergiĊ dysocjacji i-tego tlenku okreĞlono na podstawie
molowego ciepáa formowania pierwiastków w stanie staáym
oraz gazowym. W pracy wykorzystano wartoĞci energii dysocjacji Gi wyznaczone wg zaleĪnoĞci [7]:
Vi
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gdzie ȡi – gĊstoĞü i-tego tlenku [kg·m ], ¨Hf – molowe ciepáo formowania [kJ·mol-1], R – staáa gazowa.
Znając wartoĞci Gi oraz udziaáy molowe poszczególnych
tlenków moĪna obliczyü wartoĞci energii dysocjacji poszczególnych tlenków wedáug zaleĪnoĞci [7]:
-3

Gt

¦ (Gi xi ) .

(6)

Tabela 1. Skáad chemiczny badanych tworzyw.
Table 1. Chemical composition of studied materials.
Udziaá tlenków [% mas.]
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Próbka

FeO+Fe2O3

Na2O+K2O+Li2O

Al2O3

B2O3

CaO+MgO

SiO2

ZnO

A

1,66

6,92

5,73

11,4

13,37

50,87

10,93

B

0,86

4,34

22,13

7,38

4,16

31,59

29,44
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Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci objĊtoĞciowej obliczono
wykorzystując zaleĪnoĞü Winkelmanna i Scotta [9]:

3D

¦ ai D i ,

(7)

gdzie Į – wspóáczynnik rozszerzalnoĞci objĊtoĞciowej, Įi –
wspóáczynnik rozszerzalnoĞci objĊtoĞciowej i-tego skáadnika, ai – udziaá procentowy i-tego skáadnika.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
Wyniki przeprowadzonych badaĔ wskazują na istotny
wpáyw rodzaju fazy krystalicznej na wáaĞciwoĞci termiczne badanych próbek, co zostanie udokumentowane poniĪej. WartoĞci dyfuzyjnoĞci termicznej próbek A i B róĪnią
siĊ w zakresie temperatur od 20°C do ok. 700°C (Rys. 1).
a)

Rys. 1. DyfuzyjnoĞü termiczna badanych próbek.
Fig. 1. Thermal diffusivity of the studied samples.

Próbka B charakteryzuje siĊ zdecydowanie wiĊkszą dyfuzyjnoĞcią termiczną w temperaturach do ok. 700°C, powyĪej tej temperatury wartoĞci dyfuzyjnoĞci termicznej są zbliĪone dla próbek A i B, najprawdopodobniej ze wzglĊdu na
ustalająca siĊ staáą wartoĞü pojemnoĞci cieplnej Cp, zgodnie z reguáą Dulonga-Petita, bliską 3R. RóĪnica dyfuzyjnoĞci termicznej próbek A i B, jest efektem odmiennej budowy
strukturalnej projektowanych tworzyw, których mikrostrukturĊ przedstawiono na Rys. 2 oraz ich zróĪnicowanego skáadu fazowego (Rys. 3).
Próbki róĪnią siĊ rodzajem fazy krystalicznej rozmieszczonej w pozostaáoĞci szklistej. Analiza XRD próbki A, poddanej obróbce cieplnej w temperaturze 1000°C przez 2 h,
wykazaáa wystĊpowanie faz krystalicznych naleĪących do
grupy krzemianów áaĔcuchowych (Rys. 3a). Gáównymi fazami krystalicznymi obecnymi w mikrostrukturze próbki A
jest diopsyd o ogólnym wzorze CaMgSi2O6 (zawartoĞü 12%
obj.) oraz augit Īelazowy Ca(MgAlFe)[(SiAl)2O6] (zawartoĞü
16% obj.) (Rys. 2a). Natomiast w strukturze próbki B stwierdzono wystĊpowanie fazy wilemitu Zn2SiO4 (10% obj.), naleĪącej do grupy krzemianów wyspowych, oraz fazy gahnitu
ZnAl2O4 (30% obj), naleĪącej do grupy spineli (Rys. 3b). Próbka B charakteryzuje siĊ wiĊkszą dyfuzyjnoĞcią termiczną.
Poszczególne fazy krystaliczne róĪnią siĊ budową strukturalną. W diopsydzie (Rys. 4a) dwuwartoĞciowe kationy Ca2+
oraz Mg2+ rozmieszczone są w przestrzeniach pomiĊdzy áaĔ-

b)

Rys. 2. Mikrostruktura badanych próbek: a) próbka A
i b) próbka B.
Fig. 2. Microstructure of the studied samples: a) sample A and
b) sample B.

cuchami krzemotlenowymi, utrzymując spójnoĞü struktury.
Augit posiada strukturĊ bardzo zbliĪoną do budowy diopsydu z tą róĪnicą, Īe w strukturze wystĊpuje atom Īelaza Fe3+
zamiast kationu Ca2+ (Rys. 4b).
Charakter wiązania w áaĔcuchu krzemotlenowym jest odmienny od wiązaĔ wystĊpujących w przestrzeniach pomiĊdzy áaĔcuchami, w których znajdują siĊ kationy Ca2+ i Mg2+-.
Wiązanie áaĔcuch-kation ma charakter bardziej jonowy i jest
sáabsze w przestrzeniach pomiĊdzy áaĔcuchami niĪ w obrĊbie áaĔcuchów, gdzie wystĊpuje silne wiązanie pomiĊdzy
krzemem a tlenem. W związku z tym, naleĪy oczekiwaü,
Īe zjawisko zaburzania przepáywu energii cieplnej bĊdzie
nasilaáo siĊ przede wszystkim w przestrzeniach pomiĊdzy
áaĔcuchami na skutek braku ciągáoĞci struktury sieci krystalicznej. W strukturze gahnitu (Rys. 4c) kation Al3+ wystĊpuje w koordynacji oktaedrycznej, natomiast Zn2+ w koordynacji tetraedrycznej. W strukturze willemitu(Rys. 4d), kation
Zn2+ koordynowany jest przez 4 aniony tlenu. RóĪnica w budowie strukturalnej, przynaleĪnoĞci do róĪnych grup przestrzennych, odmienna objĊtoĞü molowa komórki elementarnej, wpáywają na dáugoĞü wiązania kation-anion (Rys. 5,
Tabela 2). Ma to istotny wpáyw na dáugoĞü tzw. Ğredniej drogi swobodnej, rozumianej jako Ğrednia odlegáoĞü jaką poko-
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a)

b)
Rys. 3. Dyfraktogram próbki A poddanej obróbce cieplnej w temperaturze: a) 1000°C przez 2 h, b) 1100°C przez 3 h.
Fig. 3. X-ray diffraction pattern of the sample A heat treated at: a) 1000°C for 2 h, b) 1100°C for 3 h.

a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Struktury krystalogra¿czne: a) diopsyd, b) augit ,c) gahnit i d) wilemit.
Fig. 4. Crystal structures: a) diopside, b) augite, c) gahnite and d) willemite.
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Tabela 2. ĝrednie odlegáoĞci miĊdzyatomowe w rozwaĪanych strukturach krystalicznych.
Table 2. Mean interatomic distances within the discussed crystalline phases.
ĝrednia odlegáoĞü miĊdzyatomowa [Å]

Faza
krystaliczna

ObjĊtoĞü molowa komórki
elementarnej
[cm3/mol]

Grupa
przestrzenna

Ca-O

Mg-O

Si-O

Fe-O

Zn-O

Al-O

Diopsyd

62,12

C2/c

2,73

2,05

1,63

–

–

–

Augit

66,79

C2/c

–

2,23

1,63

2,07

–

–

Willemit

52,52

R3(-)

–

–

1,63

–

1,95

–

Gahnit

40,00

Fd3m

–

–

–

–

1,80

1,79

nują atomy pomiĊdzy kolizjami. Klasyczna teoria przewodnictwa cieplnego ciaá staáych zakáada, Īe energia cieplna jest
transportowana w objĊtoĞci materiaáu poprzez ruchy oscylacyjne atomów w sieci krystalicznej. Energia cieplna przekazywana jest poszczególnym atomom w postaci kwantów
energii zwanych fononami. PoniewaĪ wiĊkszoĞü materiaáów ceramicznych charakteryzuje siĊ niewielką gĊstoĞcią
elektronową, przewodnictwo elektronowe moĪe wówczas
zostaü pominiĊte [10-11]. Zatem ogólne wáaĞciwoĞci cieplne bĊdą zaleĪaáy od m.in. dáugoĞci drogi swobodnej. Diopsyd oraz augit charakteryzują siĊ duĪymi odlegáoĞciami pomiĊdzy anionem tlenu a kationami Ca2+ oraz Mg2+ (Tabela
2) w porównaniu do struktur wilemitu oraz gahnitu. ĝrednia
odlegáoĞü pomiĊdzy kationem Ca2+ a anionem tlenu wynosi
2,737 Å i jest Ğrednio o ok. 0,8 Å wiĊksza, od odlegáoĞci pomiĊdzy kationem Zn2+ a tlenem w wilemicie (1,953 Å) oraz
ganicie (1,802 Å). RóĪnice w odlegáoĞciach miĊdzyatomowych mają równieĪ odzwierciedlenie w objĊtoĞci molowej ko-

mórki elementarnej poszczególnych faz krystalicznych. Najmniejszą objĊtoĞü molową mają struktury o najmniejszych
odlegáoĞciach miĊdzyatomowych, a wiĊc gahnit (40 cm3/mol)
oraz wilemit (52,52 cm3/mol) (Tabela 2).
Rozpatrując wáaĞciwoĞci cieplne tworzyw szkáo-krystalicznych naleĪy równieĪ uwzglĊdniü wpáyw pozostaáoĞci szklistej, w której rozmieszczone są poszczególne fazy krystaliczne. Niezwykle istotnym z punktu widzenia rozkáadu naprĊĪeĔ w materiale szkáo-krystalicznym jest wspóáczynnik
rozszerzalnoĞci cieplnej D osnowy szklistej oraz faz krystalicznych. W przypadku, gdy wspóáczynnik D fazy krystalicznej jest mniejszy od wspóáczynnika rozszerzalnoĞci osnowy szklistej wystĊpują niekorzystne, z punktu widzenia wáaĞciwoĞci mechanicznych, naprĊĪenia rozciągające. NaprĊĪenia te mogą byü przyczyną powstawania mikropĊkniĊü
powodujących pĊkanie materiaáu szkáo-krystalicznego prowadzące do jego dekohezji. WartoĞci wspóáczynników rozszerzalnoĞci cieplnej faz krystalicznych oraz osnowy amor-

a)

b)

c)

d)

Rys. 5. OdlegáoĞci miĊdzyatomowe w komórkach elementarnych: a) diopsyd, b) augit, c) gahnit i d) wilemit.
Fig. 5. Interatomic distances within elementary cells: a) diopside, b) augite, c) gahnite and d) willemite.
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¿cznej dla próbek A i B przedstawiono w Tabeli 3. Wspóáczynniki rozszerzalnoĞci pozostaáoĞci szklistej w przypadku próbek A i B są mniejsze od wspóáczynników D poszczególnych
faz krystalicznych. ĝwiadczy to o wystĊpowaniu korzystnych naprĊĪeĔ Ğciskających pomiĊdzy krystalitami a osnową. Jednak zdecydowanie korzystniejsze pod tym wzglĊdem
warunki wystĊpują w próbce B z udziaáem fazy spinelowej.
Tabela 3. Wspóáczynniki rozszerzalnoĞci liniowej faz krystalicznych
i pozostaáoĞci szklistej.
Table 3. Linear expansion coef¿cients of crystalline phases and remaining glass.
Próbka A

Próbka B

Dǜ10-7 [K-1]

Dǜ10-7 [K-1]

CaMgSi2O6

92,6[14]

Zn2SiO4[12]

39,5

CaFeSi2O6

92,6[14]

ZnAl2O4[13]

77,0

PozostaáoĞü
szklista

40,2

PozostaáoĞü
szklista

30,4

Przewodzenie energii cieplnej ma odmienny charakter
w obszarach o budowie amor¿cznej i krystalicznej. Biorąc
pod uwagĊ, Īe proces przewodzenia energii cieplnej pod
wpáywem gradientu temperatury zaleĪy od koncentracji energii przypadającej na jednostkĊ objĊtoĞci, obecne w objĊtoĞci tworzywa fazy krystaliczne wywierają istotny wpáyw na
proces przewodzenia energii cieplnej. Przewodnictwo cieplne materiaáów ceramicznych jest zatem zaleĪne od m.in.
udziaáu fazy krystalicznej, jej koncentracji oraz przewodnictwa cieplnego poszczególnych elementów skáadowych.
Tak wiĊc caákowite przewodnictwo cieplne tworzywa szkáokrystalicznego bĊdzie zdeterminowane przede wszystkim
przez gorszy przewodnik. JeĞli faza szklista posiada przewodnictwo cieplne Ȝs, natomiast dyspersyjnie rozmieszczone fazy krystaliczne Ȝk, wówczas caákowite przewodnictwo
cieplne bĊdzie opisane zaleĪnoĞcią [15]:
Oc

Os

1  2 x k (1  Os / Ok ) / (2Os / Ok  1) ,
1  x k (1  Os / Ok ) / (Os / Ok  1)

(8)

gdzie Ȝc – przewodnictwo cieplne tworzywa szkáo-krystalicznego, Ȝs – przewodnictwo cieplne fazy szklistej, Ȝk – przewodnictwo cieplne fazy krystalicznej, xk – udziaá objĊtoĞciowy fazy krystalicznej.
W przypadku, gdy Ds > Dk caákowite przewodnictwo cieplne wynosi:

Oc

>Os (1  xk ) / (1  xk )@ .

(9)

Natomiast, gdy Įs < Įk, wówczas caákowite przewodnictwo cieplne wynosi:

Oc

>Os (1  2xk ) / (1  xk )@ .

(10)

Caákowite przewodnictwo cieplne Ȝc, obliczone na podstawie równania (10), wynosi dla próbki A-2,32 [W/(mǜK)],
natomiast dla próbki B-3,36 [W/(mǜK)]. Powszechnie stosowane spoiwa amor¿czne, stosowane w materiaáach kompozytowych i ceramicznych narzĊdziach Ğciernych, charakteryzują siĊ niĪszą wartoĞcią przewodnictwa cieplnego
tj. Ȝ § 1,04 [16].
DyfuzyjnoĞü termiczna zaleĪy od gĊstoĞci materiaáu, pojemnoĞci cieplnej oraz przewodnictwa cieplnego. W ciaáach
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staáych, zgodnie z klasyczną teorią, poáowa energii termicznej przypada na energiĊ kinetyczną (3R/2) i poáowa na energiĊ potencjalną (3R/2). W związku z tym pojemnoĞü cieplna ciaá staáych powinna osiągnąü maksymalnie wartoĞü 3R.
ZaleĪnoĞü ta znana jest jako prawo Dulonga-Petita i ma zastosowanie w przypadku wielu niemetalicznych ciaá staáych.
Na Rys. 6 przedstawiono obliczoną z zaleĪnoĞci (1) wartoĞü
pojemnoĞci cieplnej Cp w zakresie temperatur od 300 K do
1300 K. Obliczone wartoĞci Cp dla próbek A i B, w dolnym
zakresie temperatury, tj. od 300 K do 800 K, wykazują pewną rozbieĪnoĞü, która zanika w górnym zakresie temperaturowym. W temperaturze ok. 900 K moĪna zauwaĪyü, Īe
krzywe na wykresie zaczynają nakáadaü siĊ na siebie i od
temperatury ok. 1200 K mają niemalĪe identyczny przebieg
(Rys. 6). PojemnoĞü cieplna próbek A i B, w temperaturze
powyĪej temperatury Debye’a, w której wartoĞü Cp zaczyna byü wartoĞcią staáą, niezaleĪną od temperatury, jest zbliĪona dla obu próbek. Temperatura șD w przypadku próbki
A wynosi 826 K, natomiast próbki B - 898 K, a wartoĞü Cp
w temperaturze powyĪej 1000 K nie przekracza wartoĞci
25 J·mol-1·K1 czyli 3R. Jest to zgodne z obserwacjami, gdyĪ
z reguáy wartoĞü pojemnoĞci cieplnej wiĊkszoĞci szkieá tlenkowych zawiera siĊ w przedziale od 0,7 do 0,95 teoretycznej wartoĞci 3R [17].

Rys. 6. PojemnoĞü cieplna próbek A i B.
Fig. 6. Thermal capacity of the A and B samples.

4. Wnioski
Na podstawie przedstawionych wyników moĪna zauwaĪyü zdecydowany wpáyw rodzaju fazy krystalicznej na wáaĞciwoĞci cieplne badanych tworzyw szkáo-krystalicznych.
Przede wszystkim udziaá fazy spinelowej w mikrostrukturze
spoiwa wpáywa korzystnie na wspóáczynnik dyfuzyjnoĞci termicznej i jest Ğrednio o 30% wiĊkszy niĪ w przypadku obecnoĞci fazy z grupy piroksenów.
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