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Streszczenie
W artykule porównano wáaĞciwoĞci hydrauliczne monoglinianu wapnia CaAl 2O4 (CA) oraz glinianu wapniowo-cyrkonowego
Ca7Al6ZrO18 (C7A3Z). Jak wykazaáy badania mikrokalorymetryczne, faza C7A3Z reaguje z wodą bardzo szybko, gáównie w pierwszych 2. godzinach od rozpoczĊcia eksperymentu. Hydratacja glinianu wapniowo-cyrkonowego przebiega z wydzieleniem wysokoogniotrwaáego cyrkonianu wapnia (Tt = 2345oC). Glinian CaAl2O4 hydratyzuje zdecydowanie wolniej. Badania rentgenogra¿czne próbek po hydratacji wykazaáy obecnoĞü wyáącznie krystalicznych, nie zhydratyzowanych faz wyjĞciowych Ca7Al6ZrO18 i CaAl2O4 oraz cyrkonianu wapnia CaZrO3.
Obserwacje mikroskopowe (SEM) wskazaáy na róĪną morfologiĊ powstaáych hydratów.
Sáowa kluczowe: C7A3Z, CA, hydratacja, nieformowane materiaáy ogniotrwaáe, mikrostruktura - ¿nalna

HYDRAULIC PROPERTIES OF SELECTED COMPOUNDS FROM THE CaO-ZrO2-Al2O3 SYSTEM
The article compares hydraulic properties of calcium monoaluminate CaAl2O4 (CA) and calcium-zirconium aluminate Ca7Al6ZrO18
(C7A3Z). The microcalorimetric investigation has shown that the C7A3Z phase reacts with water very quickly, especially in the ¿rst 2 hours
after the beginning of the experiment. Hydration of calcium-zirconium aluminate proceeds with the formation of high refractory calcium
zirconate with the melting point of 2345 oC). The monoaluminate CaAl2O4 reacts with water de¿nitely slower. The unhydrated Ca7Al6ZrO18
and CaAl2O4 phases and calcium zirconate CaZrO3 were exclusively found by XRD. Microscopic observations (SEM) indicated different
morphologies of the hydrates.
Keywords: C7A3Z, CA, Hydration, Unshaped refractories, Microstructure - ¿nal

1. WstĊp
Nieformowane materiaáy ogniotrwaáe stanowią obecnie
jedną z szybciej rozwijających siĊ gaáĊzi ceramiki ogniotrwaáej. Podstawowym i szeroko stosowanym spoiwem hydraulicznym m.in. dla betonów ogniotrwaáych jest cement glinowy,
zawierający w swoim skáadzie gliniany wapnia, które w kontakcie z wodą ulegają hydratacji, nadając w efekcie koĔcowym caáemu materiaáowi pewną wytrzymaáoĞü mechaniczną.
Skáad fazowy wytwarzanych cementów glinowych ksztaátowany jest przede wszystkim przez skáad chemiczny stosowanych surowców. W tym zakresie szczególnie istotne jest
ograniczenie udziaáu zanieczyszczeĔ, gáównie w postaci
FeO, Fe2O3, TiO2, SiO2, MgO i tlenków metali alkalicznych
zawartych w surowcach wyjĞciowych. Ograniczenie zawartoĞci domieszek w materiale wpáywa znacząco na podwyĪszenie ogniotrwaáoĞci nieformowanego materiaáu ogniotrwaáego, któremu stawia siĊ coraz wyĪsze wymagania w związku z intensy¿kacją procesów technologicznych. Stosowanie
czystych surowców - pozbawionych wymienionych tlenków
prostych - powoduje, Īe cement glinowy pozbawiony jest
takich skáadników jak C2S, C4AF oraz C2AS, które z reguáy

obniĪają ogniotrwaáoĞü i wáasnoĞci wysokotemperaturowe
betonu. Wprowadzenie dodatkowo aktywnego tlenku glinu
wpáywa korzystnie na ogniotrwaáoĞü betonów glinokrzemianowych. Coraz szersze stosowanie materiaáów monolitycznych w urządzeniach cieplnych Ğwiadczy o tym, Īe wiĊkszoĞü
producentów materiaáów ogniotrwaáych sprostaáo temu zadaniu. Mimo to, spoiwo w postaci cementu glinowego stanowi skáadnik betonu ogniotrwaáego odznaczający siĊ najwiĊkszą podatnoĞcią na korozjĊ chemiczną w Ğrodowisku pracy.
Do znanych i na szeroką skalĊ wykorzystywanych w przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych, równieĪ w przemyĞle wyrobów nieformowanych, tlenkowych mody¿katorów naleĪą
związki cyrkonu, w tym ZrO2 oraz CaZrO3, których zadaniem
jest zwiĊkszenie ogniotrwaáoĞci, wytrzymaáoĞci, odpornoĞci
korozyjnej i odpornoĞci na wstrząsy cieplne wyrobu ogniotrwaáego w warunkach pracy.

2. Związki w ukáadzie CaO-ZrO2-Al2O3 i ich
reaktywnoĞü z wodą
W ukáadzie CaO-Al2O3 (Rys. 1) [1] wystĊpuje piĊü związków, przy czym cztery spoĞród nich wykazują wáaĞciwoĞci hy-
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Rys. 1. Diagram fazowy ukáadu CaO-Al2O3; C – CaO, A – Al2O3 [1].
Fig. 1. Phase diagram of the CaO-Al2O3 system; C – CaO, A – Al2O3
[1].

drauliczne. Najszybciej reaguje z wodą C3A (Ca3Al2O6), który
topi siĊ inkongruentnie w temperaturze 1540oC. Stanowi on
skáadnik klinkieru portlandzkiego. Z punktu widzenia ogniotrwaáoĞci materiaáu najbardziej poĪądanym skáadnikiem dla
cementu glinowego byáby CA6 (CaAl12O19) charakteryzujący siĊ najwyĪszą temperaturą topnienia (1849oC). SzeĞcioglinian wapnia nie wykazuje jednak wáaĞciwoĞci hydraulicznych. Pozostaáe fazy glinianowe są skáadnikami cementu glinowego.
Podstawowym i bardzo poĪądanym skáadnikiem cementu
jest monoglinian wapnia CA (CaAl2O4) topiący siĊ inkongruentnie w temperaturze 1602oC. DrugorzĊdnymi skáadnikami
są dwuglinian wapnia CA2 (CaAl4O7) o temperaturze inkongruentnego topnienia wynoszącej 1750-1765oC oraz C12A7
(Ca17Al14O33), który topi siĊ w temperaturze 1392-1413oC.
Pod wzglĊdem reaktywnoĞci z wodą najwiĊkszą aktywnoĞü
wykazuje C12A7; pozostaáe dwa gliniany hydratyzują dosyü
wolno, szczególnie dwuglinian wapnia CA2.
Jak wskazują najnowsze doniesienia literaturowe [2, 3]
jedynym związkiem posiadającym wáaĞciwoĞci hydrauliczne i równoczeĞnie zawierającym w swoim skáadzie chemicznym pierwiastek cyrkon jest glinian wapniowo-cyrkonowy
Ca7Al6ZrO18 (C7A3Z). Jest on jedynym związkiem potrójnym
w ukáadzie CaO-ZrO2-Al2O3 (Rys. 2); topi siĊ inkongruentnie
w 1550ÛC z wydzieleniem cyrkonianu wapnia CaZrO3 [2].
Celem niniejszej pracy byáo porównanie wáaĞciwoĞci hydraulicznych dwóch związków z ukáadu CaO-ZrO2-Al2O3,
a mianowicie monoglinianu wapnia CaAl2O4 oraz glinianu
wapniowo-cyrkonowego Ca7ZrAl6O18. Zsyntezowane związki
zostaáy poddane badaniom mikrokalorymetrycznym. W pracy skoncentrowano siĊ ponadto na analizie skáadu fazowego i mikrostruktury próbek poddanych procesowi hydratacji.

3. CzĊĞü doĞwiadczalna
Monoglinian wapnia CaAl2O4 (CA) oraz glinian wapniowo-cyrkonowy Ca7ZrAl6O18 (C7A3Z) syntezowano ze stechiometrycznych mieszanin wĊglanu wapnia (Chempur 98,81%)
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Rys. 2. Diagram fazowy ukáadu CaO-ZrO2-Al2O3 [2].
Fig. 2. Phase diagram of the CaO-ZrO2-Al2O3 system [2].

i tlenku glinu (Acros Organics 99,7%) oraz tlenku cyrkonu
(Merck 98,08%). Sporządzone mieszaniny homogenizowano
w cyrkonowym máynku kulowym przez 2 h, nastĊpnie uformowano z nich walce o Ğrednicy 20 mm i porównywalnej
wysokoĞci, które poddano kalcynacji w 1200oC przez 10 h.
Próbki wystudzono wraz z piecem, rozdrobniono do uziarnienia poniĪej 50 ȝm, zaformowano i powtórnie wypalono
w 1500oC przez 10 h (CA) lub 30 h (C7A3Z).
Skáad fazowy próbek po drugim wypale oznaczono przy
uĪyciu rentgenowskiej analizy fazowej (XRD) i dyfraktometru
PANalytical X’Pert Pro MPD. Próbki rozdrobniono, wyznaczono skáad ziarnowy i powierzchniĊ wáaĞciwą cząstek przy
uĪyciu metody wykorzystującej zjawisko dyfrakcji Ğwiatáa laserowego (aparat MasterSizer 2000 Ver. 5.60 ¿rmy Malvern).
Próbki CA oraz C7A3Z zde¿niowane pod wzglĊdem skáadu fazowego i uziarnienia zostaáy poddane badaniom mikrokalorymetrycznym. Ciepáo hydratacji 5-gramowych próbek
o stosunku w/c = 0,5 zmierzono przy uĪyciu mikrokalorymetru róĪnicowego BMR (ICHF PAN, Warszawa, 1980). Przeáamy próbek po hydratacji poddano obserwacjom mikroskopowym (SEM/EDS); oznaczono takĪe ich skáad fazowy (XRD).
Badania mikroskopowe przeprowadzono za pomocą ultrawysokorozdzielczego, skaningowego mikroskopu elektronowego z dziaáem z emisją polową – FEI Nova
NanoSEM 200.

4. Wyniki badaĔ i dyskusja
4.1. Skáad fazowy oraz badania
mikrokalorymetryczne
Jak wykazaáy badania XRD wyjĞciowymi materiaáami
do pomiaru ciepáa hydratacji byáy próbki záoĪone wyáącznie
z monoglinianu wapnia CaAl2O4 (Rys. 3) lub glinianu wapniowo-cyrkonowego Ca7ZrAl6O18 z niewielką domieszką cyrkonianu wapnia CaZrO3 (Rys. 4).

WàAĝCIWOĝCI HYDRAULICZNE WYBRANYCH ZWIĄZKÓW Z UKàADU CaO-ZrO2-Al2O3

Tabela 1. Charakterystyka próbek proszkowych.
Table 1. Characteristics of powder samples.
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Rys. 3. Dyfraktogram rentgenowski próbki CA po 10 h wypalania
w 1500ÛC.
Fig. 3. XRD pattern of CA sample after sintering at 1500 ÛC for 10 h.
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Rys. 5. Krzywa mikrokalorymetryczna obrazująca przebieg szybkoĞci wydzielania ciepáa podczas hydratacji fazy CA w funkcji czasu.
Fig. 5. Microcalorimetric curve illustrating course of heat release during CA phase hydration as a function of hydration time.
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Rys. 4. Dyfraktogram rentgenowski próbki C7A3Z po 30 h wypalania w 1500ÛC; * – domieszka CaZrO3.
Fig. 4. XRD pattern of C7A3Z sample after sintering at 1500 ÛC for
30 h; * – CaZrO3 admixture.

Badania mikrokalorymetryczne próbek proszkowych zde¿niowanych pod wzglĊdem skáadu fazowego i uziarnienia
(Tabela 1) przeprowadzono przy stosunku wodno-cementowym (w/c) wynoszącym 0,5. Wyniki badaĔ zaprezentowano w postaci krzywych mikrokalorymetrycznych obrazujących przebieg szybkoĞci uwalniania ciepáa hydratyzujących
faz CaAl2O4 oraz Ca7ZrAl6O18 w funkcji czasu (Rys. 5 i 6).
Badania mikrokalorymetryczne wykazaáy zasadnicze
róĪnice w przebiegu hydratacji faz glinianowych z ukáadu
CaO-ZrO2-Al2O3. Monoglinian wapnia CaAl2O4 (Rys. 5) reaguje z wodą zdecydowanie mniej gwaátowniej niĪ glinian
wapniowo-cyrkonowy Ca7ZrAl6O18 (Rys. 6). Na krzywej mikrokalorymetrycznej fazy CA (Rys. 5) moĪna wyróĪniü piĊü
etapów [4]. Pierwszy, do okoáo 0,5 h od rozpoczĊcia badania. NastĊpuje tu gwaátowna reakcja egzotermiczna, której
początkiem jest chemisorpcja wody na ziarnach monoglinianu wapnia CaAl2O4. PomiĊdzy 0,5 h a 1 h trwania badania
wystĊpuje okres indukcji na skutek powstania na ziarnach
otoczek produktów hydratacji, które blokują dalszą reakcjĊ.
Kolejny etap – do 2 h od rozpoczĊcia badania – to intensywne wydzielanie ciepáa na skutek ksztaátowania siĊ krystalicz-

nych produktów hydratacji i zwiĊkszenia powierzchni kontaktów ziaren CaAl2O4 z wodą. Czwarty etap – pomiĊdzy 2 h
a 4 h badania – to okres, w którym reakcje zaczyna kontrolowaü dyfuzja, nastĊpuje tu spadek szybkoĞci wydzielania
ciepáa. Etap ostatni to juĪ stadium reakcji kontrolowanych
przez procesy dyfuzyjne.
Podczas hydratacji fazy C7A3Z nastĊpuje wydzielenie
ciepáa towarzyszące procesom ¿zycznym oraz reakcjom
rozpuszczania skáadnika próbki i wytrącania produktów hy40
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Rys. 6. Krzywa mikrokalorymetryczna obrazująca przebieg szybkoĞci wydzielania ciepáa podczas hydratacji fazy C7A3Z w funkcji czasu.
Fig. 6. Microcalorimetric curve illustrating course of heat release
during C7A3Z phase hydration as a function of hydration time.
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dratacji i zachodzi ono bardzo gwaátownie w pierwszych 2.
godzinach od rozpoczĊcia badania. PomiĊdzy 8. a 18. godziną badania obserwuje siĊ jedynie sáabo zaznaczone etapy III i IV (Rys. 6).

4.2. Badania XRD oraz SEM/EDS próbek po
hydratacji
Badania skáadu fazowego uwodnionych glinianów CA
oraz C7A3Z nie wykazaáy obecnoĞci krystalicznych produktów hydratacji tych faz. W próbce CA (Rys. 7) stwierdzono
obecnoĞü wyáącznie glinianu jednowapniowego – pozostaáoĞci, która nie ulegáa hydratacji. Z kolei w przypadku próbki fazy C7A3Z (Rys. 8) zidenty¿kowanymi rentgenogra¿cznie związkami byáa pozostaáoĞü glinianu wapniowo-cyrkonowego Ca7ZrAl6O18, która nie przereagowaáa z wodą oraz
cyrkonian wapnia CaZrO3. Jak wykazaáy badania rentgenogra¿czne, hydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego towarzyszy wydzielenie wysokoogniotrwaáego CaZrO3. ĝwiadczy
o tym zwiĊkszenie intensywnoĞci pików fazy CaZrO3 w próbce C7A3Z po hydratacji w porównaniu z próbką C7A3Z przed
hydratacją, gdzie cyrkonian wapnia stanowiá jedynie zanieczyszczenie.
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Rys. 9. Obraz SEM mikrostruktury przeáamu próbki glinianu jednowapniowego CA po hydratacji. Widoczne są produkty hydratacji
tej fazy.
Fig. 9. SEM image of microstructure of hydrated monocalcium
aluminate CA showing hydration products.

300
h
200
h
100

h

h

hhh

h
hhh h
h h

hh

h
hh

h
h

hh

0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

2T>q@
T>q@
a)

Rys. 7. Dyfraktogram rentgenowski próbki CA po hydratacji.
Fig. 7. XRD pattern of CA sample after hydration.
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Rys. 8. Dyfraktogram rentgenowski próbki C7A3Z po hydratacji.
Fig. 8. XRD pattern of C7A3Z sample after hydration.
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Rys. 10. Obraz SEM mikrostruktury przeáamu próbki glinianu wapniowo-cyrkonowego C7A3Z po hydratacji (a) z widocznymi produktami hydratacji tej fazy oraz CaZrO3, analiza SEM/EDS w punkcie
1 wskazująca na obecnoĞü cyrkonianu wapnia CaZrO3 (b).
Fig. 10. SEM image of microstructure of hydrated calcium-zirconium
aluminate C7A3Z showing hydration products and CaZrO3 (a),
and SEM/EDS analysis in point 1 proving occurrence of calcium
zirconate CaZO3.
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ZwiĊkszenie zawartoĞci cyrkonianu wapnia stwierdzono zwáaszcza po analizie najintensywniejszego piku dla tej
fazy, wystĊpującego dla kąta 2ș równego 31,52o. Nastąpiá wzrost intensywnoĞci wzglĊdnej piku z 5,08%, w próbce
C7A3Z przed hydratacją, do 43,42% w tej próbce po hydratacji (Rys. 4 i 8). PodwyĪszenie intensywnoĞci táa dyfraktogramów oraz niska intensywnoĞü pików faz krystalicznych
wskazuje na obecnoĞü substancji amor¿cznej, którą są hydraty badanych związków z ukáadu CaO-ZrO2-Al2O3. Nie naleĪy wykluczyü uksztaátowania siĊ krystalicznych produktów
hydratacji po dáuĪszym czasie badania. Niektóre piki są rozmyte i nie stwarzają moĪliwoĞci okreĞlenia skáadu fazowego,
co jednoczeĞnie jest dowodem na wystĊpowanie krystalicznych zarodków hydratów.
ZdjĊcia mikroskopowe (SEM) (Rys. 9 i 10) wskazują na
róĪną postaü morfologiczną powstaáych hydratów związków
z ukáadu CaO-ZrO2-Al2O3. Zaobserwowano owalne krysztaáy wydzielonego cyrkonianu wapnia CaZrO3 (Rys. 10) otoczonego fazą amor¿czną. ZdjĊcia mikroskopowe wskazują
takĪe na znaczny jej udziaá zwáaszcza w przypadku próbki
C7A3Z (Rys. 10).

natychmiastowa reakcja glinianu wapniowo-cyrkonowego
z wodą nie jest zjawiskiem korzystnym. Akumulacja wydzielonego ciepáa, które towarzyszy uwodnieniu faz o wáaĞciwoĞciach wiąĪących, moĪe spowodowaü powstanie nadmiernych naprĊĪeĔ cieplnych, które przekraczając wytrzymaáoĞü tworzywa spowodują jego spĊkanie. Pomijając aspekt
gwaátownej reakcji z wodą fazy C7A3Z, faktem, który moĪe
przemawiaü za potencjalnym zastosowaniem tego glinianu w przemyĞle nieformowanych materiaáów ogniotrwaáych
jest to, Īe hydratacji tej fazy towarzyszy wydzielenie wysokoogniotrwaáego (Tt = 2345oC) i odpornego chemicznie cyrkonianu wapnia. Na tym etapie badaĔ trudno wiĊc przewidzieü zastosowanie fazy C7A3Z jako gáównego skáadnika
spoiw hydraulicznych do betonów ogniotrwaáych. Z powodzeniem jednak, moĪe znaleĨü zastosowanie jako dodatek
przyspieszający proces wiązania oraz podwyĪszający ogniotrwaáoĞü tworzywa.
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