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Streszczenie
W pracy zaproponowano mody¿kacjĊ procesu strącania prekursorów MgAl2O4 i Co:MgAl2O4 w sposób zapobiegający tworzeniu siĊ
wydáuĪonych cząstek prekursorów, które obserwowane są w przypadku wspóástrącania. Synteza tą metodą przebiegaáa w dwóch etapach.
W pierwszym etapie strącano hydrotalkit. Uzyskaną zawiesinĊ podawano procesowi starzenia w celu krystalizacji hydrotalkitu, a nastĊpnie do niej strącano dawsonit amonowy. Powstaáe w ten sposób prekursory po praĪeniu (2 h, 1050°C) ulegają przemianie w drobnokrystaliczne proszki MgAl2O4 lub Co:MgAl2O4, zagĊszczające siĊ na drodze spiekania swobodnego bez dodatków do gĊstoĞci wzglĊdnej powyĪej 99,9%, a uzyskane tworzywa są przeĞwiecalne.
Sáowa kluczowe: MgAl2O4, spinel glinowo-magnezowy, ceramika przeĞwiecalna, strącanie

THE MANUFACTURING OF MgAl2O4 AND Co:MgAl2O4 NANOPOWDERS BY THE TWO-STAGE
PRECIPITATION METHOD
A novel precipitation procedure was applied to manufacture MgAl2O4 and Co:MgAl2O4 precursors which enable avoiding the formation of rod-like particles. The synthesis was divided into two steps. The ¿rst one included co-precipitation of Mg6Al2(CO3)(OH)16·4H2O followed by ageing, and the second one comprised precipitation of ammonium dawsonite into the hydrotalcite suspension. MgAl2O4 and
Co:MgAl2O4 precursors prepared in that manner were calcined for 2 h at 1050°C in air. The powders consolidated during free-sintering in
vacuum resulted in translucent ceramics with density above 99.9%.
Keywords: MgAl2O4, Magnesium aluminate spinel, Translucent ceramics, Precipitation

1. Wprowadzenie
Spinel glinowo-magnezowy charakteryzuje siĊ szeregiem korzystnych wáaĞciwoĞci takich jak wysoka temperatura topnienia (2135qC), wysoka wytrzymaáoĞü, odpornoĞü
chemiczna, stosunkowo niska gĊstoĞü (3,58 g/cm3), szeroki przedziaá dáugoĞci fali, przy której spinel posiada wysoką transmisjĊ oraz niską stratnoĞü elektryczną [1]. Wytworzenie polikrystalicznego, przezroczystego tworzywa spinelowego otwiera szereg nowych zastosowaĔ takich jak
okienka na podczerwieĔ, osáony detektorów w pociskach
zdalnie sterowanych, elementy opancerzenia wojskowych
samolotów lub pojazdów lądowych, soczewki oraz materiaáy stosowane w technikach laserowych. Monokrystaliczny spinel glinowo-magnezowy domieszkowany kobaltem
(Co2+:MgAl2O4) uznawany jest obecnie jako jeden z najbardziej obiecujących nieliniowych absorberów [2]. Wykonanie spinelu glinowo-magnezowego domieszkowanego Co2+
w formie monokrysztaáu nastrĊcza jednak wiele problemów
ze wzglĊdu na m.in. bardzo wysoką temperaturĊ topnienia,
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wysoki koszt wykonania oraz bardzo powolny i czuáy na zmiany parametrów proces wytwarzania. Korzystną alternatywą
wydaje siĊ byü zastąpienie monokrysztaáu przezroczystym
tworzywem polikrystalicznym.
OsiągniĊcie caákowitej przezroczystoĞci polikrystalicznego spinelu glinowo-magnezowego na drodze spiekania
swobodnego jest bardzo trudne. Dane literaturowe wskazują na fakt, iĪ zaledwie kilka uzyskanych do tej pory proszków
MgAl2O4 zostaáo swobodnie spieczonych do przeĞwiecalnoĞci [3, 4]. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe metoda ta wydaje siĊ
byü niezastąpioną do wytworzenia przezroczystego MgAl2O4
z myĞlą o zastosowaniach wymagających bardzo wysokiej
czystoĞci, np. zastosowania laserowe. Dlatego teĪ spiekaniu swobodnemu, a w szczególnoĞci preparatyce proszków MgAl2O4 i Co:MgAl2O4, których wáaĞciwoĞci pozwalają
na uzyskanie tą metodą gĊstych, przeĞwiecalnych spieków,
poĞwiĊcono niniejszą pracĊ.

WYTWARZANIE NANOPROSZKÓW MgAl2O4 I Co:MgAl2O4 METODĄ STRĄCANIA DWUSTOPNIOWEGO

2. Procedura eksperymentalna
Proszki spinelu glinowo-magnezowego niedomieszkowanego oraz domieszkowanego kobaltem otrzymywano metodą wspóástrącania. Do przeprowadzenia reakcji stosowano
azotany glinu i magnezu (Al(NO3)3u9H2O, Mg(NO3)2·6H2O)
o czystoĞci 99,99% produkcji Auer Remy GmbH (Niemcy),
azotan kobaltu o czystoĞci cz.d.a. produkcji ¿rmy Chempur,
kwaĞny wĊglan amonu (NH4HCO3) oraz 30% wodĊ amoniakalną (NH4OH) o czystoĞci cz.d.a. produkcji Polskich
Odczynników Chemicznych. Z azotanu magnezu, azotanu
glinu oraz azotanu kobaltu przygotowano roztwory o stĊĪeniu molowym odpowiednio 0,075 M, 0,15 M i 0,075 M. MieszaninĊ wodnych roztworów soli glinu, magnezu i kobaltu
stopniowo wkraplano do intensywnie mieszanego roztworu
kwaĞnego wĊglanu amonu. Proces prowadzono w temperaturze 50qC i przy pH = 9,8. Dla utrzymania pH na staáym
poziomie do zawiesiny stopniowo dodawano zasady amonowej. Uzyskane Īele poddawano starzeniu w temperaturze
50qC przez 17 h w suszarce laboratoryjnej. NastĊpnie páukano je wodą amoniakalną poprzez dekantacjĊ. W koĔcowym
etapie páukania proszki odwirowywano, ponownie przemywano alkoholem etylowym, a nastĊpnie suszono w temperaturze pokojowej.
W pracy zbadano równieĪ moĪliwoĞü zastosowania
zmody¿kowanej metody strącania prekursorów MgAl2O4
i Co:MgAl2O4. Proces strącania dwustopniowego prowadzono w nastĊpujący sposób: początkowo strącano tylko hydrotalkit (pH = 9,8, T = 50qC, szybkoĞü podawania roztworów 7 ml/min), po czym byá on starzony przez 17 h w 50qC
w celu jego krystalizacji. Do tak uzyskanej zawiesiny wkraplany byá ponownie roztwór azotanu glinu, w celu wytrącenia dawsonitu amonowego. Po tej operacji zawiesina byáa
mieszana przez 2 h, a nastĊpnie, bez kolejnego starzenia,
páukana i odwirowana.
Skáad fazowy proszków oraz spieczonych tworzyw okreĞlano przy uĪyciu dyfraktometru rentgenowskiego typu D-500

a)

¿rmy Siemens. Pomiary wykonano wykorzystując promieniowanie Cu KĮ oraz ¿ltr Ni. Pomiary potencjaáu ȟ w zawiesinach
wodnych proszków wykonano przy wykorzystaniu urządzenia
Nanosizer-ZS ¿rmy Malvern Instruments. Zawiesiny o stĊĪeniu umoĪliwiającym przeprowadzenie pomiaru mieszano
i poddawano dziaáaniu ultradĨwiĊków. Zmiany pH zawiesin
dokonywano przy uĪyciu rozcieĔczonych roztworów kwasu
solnego i zasady amonowej. MorfologiĊ prekursorów obserwowano przy uĪyciu mikroskopu skaningowego CrossBeam
Workstation AURIGA ¿rmy Carl Zeiss. Pomiary DTA prekursorów wykonano przy zastosowaniu urządzenia SDT 2960
¿rmy TA. Widma transmisji obustronnie polerowanych próbek ceramicznych o gruboĞci 1 mm zostaáy zmierzone przy
uĪyciu spektrofotometru VarianCarry500 w zakresie Ğwiatáa
widzialnego oraz podczerwieni.

3. Wyniki badaĔ i ich dyskusja
Opisane w naszych poprzednich pracach [5, 6] badania
dotyczące tworzenia siĊ prekursora spinelu glinowo-magnezowego i jego przemianie w spinel glinowo-magnezowy wykazaáy, Īe proces wspóástrącania azotanów magnezu i glinu wodorowĊglanem amonu prowadzi do wytrącenia
prekursora spinelu glinowo-magnezowego, bĊdącego mieszaniną dawsonitu amonowego (NH4Al(OH)2CO3·H2O) z hydrotalkitem (Mg6Al2(CO3)(OH)16·4H2O). WczeĞniejsze badania dowiodáy równieĪ, Īe na temperaturĊ tworzenia siĊ spinelu glinowo-magnezowego ze wspóástrąconego prekursora duĪy wpáyw ma ujednorodnienie mieszaniny hydrotalkitu
z dawsonitem amonowym [5]. Zmieniając temperaturĊ procesu wspóástrącania moĪna uzyskaü prekursory zarówno
o cząstkach w przybliĪeniu kulistych, jak równieĪ o bardziej
záoĪonej morfologii, w których obok cząstek kulistych wystĊpują wydáuĪone ziarna dawsonitu [6]. Istnienie wydáuĪonych
cząstek w prekursorze utrudnia kontakt pomiĊdzy tlenkiem
glinu powstaáym z rozkáadu dawsonitu z tlenkiem magnezu,
który krystalizuje w wyniku rozkáadu hydrotalkitu, co wpáy-

b)

Rys. 1. Schemat postĊpowania w przypadku metody wspóástrącania prekursora spinelowego przy zastosowaniu AHC (a) i mody¿kacji – metoda dwustopniowa (b).
Fig. 1. Scheme of magnesium aluminate precursors preparation: a) co-precipitation, b) two-stage precipitation.
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a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Mikrofotogra¿e SEM prekursorów spinelowych wspóástrąconych w temperaturze 50°C: a) MgAl2O4, b) 0,5% at. Co:MgAl2O4,
c) 1,0% at. Co:MgAl2O4, d) 4,0% at. Co:MgAl2O4.
Fig. 2. SEM images of spinel precursors co-precipitated at 50°C: a) MgAl2O4, b) 0.5 at.% Co:MgAl2O4, c) 1.0 at.% Co:MgAl2O4, d) 4.0 at.%
Co:MgAl2O4.

wa na podwyĪszenie temperatury niezbĊdnej do uzyskania
jednofazowego MgAl2O4 [6]. ObniĪenie temperatury procesu wspóástrącania do 10qC pozwala na unikniĊcie obecnoĞci cząstek wydáuĪonych w prekursorze MgAl2O4, a proszki
uzyskane z tego prekursora charakteryzują siĊ lepszą spiekalnoĞcią w stosunku do proszków strącanych w wyĪszych
temperaturach pomimo, Īe są od nich bardziej zaglomerowane [6]. JednakĪe gĊstoĞü tworzyw uzyskanych po spiekaniu tych proszków w próĪni w 1750qC nie przekracza 99%
gĊstoĞci teoretycznej, co w praktyce oznacza, Īe są one jedynie lekko przeĞwiecalne. Wspomniany powyĪej doĞü silny
stopieĔ aglomeracji wynika z faktu, Īe w przypadku niskiej
temperatury procesu wspóástrącania faza hydrotalkitowa
nie ulega krystalizacji w prekursorze. Prekursory amor¿czne charakteryzują siĊ bowiem wiĊkszym skurczem suszenia, co sprzyja silniejszej aglomeracji ¿nalnych proszków [7].
Na podstawie badaĔ, które opisano w poprzednich pracach powstaá pomysá mody¿kacji procesu wspóástrącania,
dziĊki której pojawia siĊ moĪliwoĞü unikniĊcia krystalizacji dawsonitu amonowego w formie wydáuĪonych cząstek.
Gáówną róĪnicą pomiĊdzy zaproponowanym nowym sposobem wytwarzania prekursora MgAl2O4 w stosunku do tradycyjnego wspóástrącania jest rozdzielenie procesu strącania obu jego związków skáadowych na dwa etapy, pomiĊdzy
którymi nastĊpuje starzenie. Schemat ideowy zmody¿kowa-
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nej preparatyki w porównaniu do metody zaproponowanej
przez Li i in. [3] przedstawia Rys. 1.
Na Rys. 2 przedstawiono mikrofotogra¿e SEM prekursorów MgAl2O4 i Co:MgAl2O4 wspóástrąconych w temperaturze 50qC. MoĪna zauwaĪyü na nich zarówno cząstki kuliste,
jak i ziarna wydáuĪone. Widoczne jest równieĪ to, Īe pomimo zachowania tej samej temperatury reakcji (50qC) morfologia prekursorów róĪni siĊ znacząco. Wzrost iloĞci kobaltu
powoduje silniejszy rozrost cząstek wydáuĪonych. Takiej zaleĪnoĞci nie obserwuje siĊ natomiast w prekursorach strącanych metodą dwustopniową (Rys. 3).
Jak potwierdziáa analiza XRD, we wszystkich prekursorach, zarówno wspóástrąconych jak i strąconych dwustopniowo, wystĊpują dwie fazy krystaliczne, tj. hydrotalkit i dawsonit amonowy. Na tym etapie badaĔ pojawiáy siĊ wątpliwoĞci,
czy w wyniku niejednoczesnego strącania obu skáadników
prekursora nie istnieje zagroĪenie aglomeracją cząstek poszczególnych związków. Dla sprawdzenia wykonano pomiary
potencjaáu dzeta hydrotalkitu i dawsonitu amonowego strąconych osobno (Rys. 4).
Jak widaü na Rys. 4 w warunkach reakcji (pH = 9,8) cząstki hydrotalkitu i dawsonitu są naáadowane róĪnoimiennie. Sytuacja taka sprzyja heteroÀokulacji cząstek [8], co z punktu widzenia jednorodnoĞci mieszaniny jest korzystne. Punkt
izoelektryczny obu związków jest doĞü daleko od stosowa-
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a)

b)
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Rys. 3. Mikrofotogra¿e SEM prekursorów proszków spinelowych uzyskanych metodą dwustopniową: a) MgAl2O4, b) 0,5% at. Co:MgAl2O4,
c) 1,0% at. Co:MgAl2O4, d) 5% at. Co:MgAl2O4.
Fig. 3. SEM images of spinel precursors obtained by two-steps precipitation: a) MgAl 2O4, b) 0.5 at.% Co:MgAl2O4, c) 1.0 at.%
Co:MgAl2O4, d) 5 at.% Co:MgAl2O4.

nego podczas strącania pH równego 9,8 (punkt izoelektryczny dawsonitu wystĊpuje przy pH ok. 6,5, natomiast hydrotalkitu ok. pH=10,8), zatem cząstki tego samego związku nie
powinny áączyü siĊ w aglomeraty.
Porównanie temperatur odpowiadających minimom efektów endotermicznych na krzywych DTA prekursora wspóástrąconego i prekursora otrzymanego metodą dwustopnio-

wą wskazuje, Īe rozkáad prekursora strąconego metodą
dwustopniową nastĊpuje w niĪszej temperaturze niĪ otrzymanego klasycznym wspóástrącaniem. Minimum efektu endotermicznego wyraĨnie przesuwa siĊ w kierunku niĪszych
temperatur poczynając od mieszaniny mechanicznej uzyskanej na drodze mieszania hydrotalkitu z dawsonitem amono-
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Rys. 4. ZaleĪnoĞü potencjaáu dzeta cząstek hydrotalkitowych i dawsonitu amonowego od pH zawiesin wodnych.
Fig. 4. Zeta potential vs. pH for hydrotalcite and ammonium dawsonite particles.
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Rys. 5. Zestawienie krzywych DTA prekursora strącanego dwustopniowo, wspóástrąconego oraz mieszaniny mechanicznej dawsonitu
amonowego z hydrotalkitem.
Fig. 5. DTA curves of magnesium aluminate precursors prepared
by co-precipitation, two-steps precipitation and mechanical mixing
of ammonium dawsonite with hydrotalcite.
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niskiej temperaturze (900qC) przez stosunkowo krótki czas
(30 minut) pozwala na otrzymanie jednofazowego proszku spinelowego (Rys. 6). W przypadku prekursora MgAl2O4
wspóástrąconego w temperaturze 70qC, charakteryzującego siĊ bardzo silnie wydáuĪonymi cząstkami, nawet po praĪeniu w 1200qC przez 2 h na dyfraktogramie XRD widoczne
byáy reÀeksy pochodzące od nieprzereagowanego MgO [6].
Proszki wytworzone metodą dwustopniową poddano
próbom spiekania swobodnego. Na Rys. 7 i 8 przedsta-

Rys. 6. Dyfraktogram rentgenowski proszku MgAl2O4 otrzymanego
po praĪeniu w 900oC przez 30 min. prekursora otrzymanego metodą strącania dwustopniowego.
Fig. 6. XRD pattern of MgAl2O4 powder after calcination for 30 min at
900 oC of precursor prepared by two-steps precipitation procedure.

wym, strąconych w oddzielnych procesach (214qC), poprzez
wspóástrącanie (194qC), aĪ do temperatury 183qC w przypadku prekursora strąconego dwustopniowo (Rys. 5). Fakt ten
moĪe Ğwiadczyü o lepszym kontakcie pomiĊdzy cząstkami
obu związków w prekursorze strącanym dwustopniowo. Jest
to dowodem na potwierdzenie tezy, Īe bardzo jednorodne
rozmieszczenie cząstek w proszku prekursora, które z zaáoĪenia gwarantuje metoda wspóástrącania, moĪe byü jeszcze doskonalsze poprzez wymuszenie dalszego uporządkowania cząstek w prekursorze strącanym dwustopniowo.
O bardzo dobrym kontakcie miĊdzy cząstkami prekursora Ğwiadczyü moĪe równieĪ fakt, Īe praĪenie w bardzo
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Rys. 7. ZaleĪnoĞü transmisji od dáugoĞci fali Ğwietlnej ceramiki
MgAl2O4 otrzymanej po spiekaniu proszku strąconego dwustopniowo
w próĪni w 1750oC przez30 h) (a), fotogra¿a spieczonej próbki (b).
Fig. 7. Transmission spectrum of MgAl2O4 ceramics originated from
powder prepared by two-steps precipitation and vacuum sintered at
1750 oC for 30 h (a), image of sintered sample (b).
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Rys. 8. ZaleĪnoĞü transmisji od dáugoĞci fali Ğwietlnej tworzyw
Co:MgAl2O4 otrzymanych po spiekaniu w próĪni w 1750oC przez
2 h (a), porównanie transmisji ceramiki 0,2% at. Co:MgAl2O4 spieczonej w próĪni w 1450oC przez 2 h z monokrysztaáem 0,23% at.
Co:MgAl2O4 (b), oraz fotogra¿a próbek ceramiki monokrystalicznej
i polikrystalicznej o gruboĞci 1 mm.
Fig. 8. Transmission spectra of Co:MgAl2O4 ceramics originated from
powder prepared by two-steps precipitation and vacuum sintered at
1750 oC for 2 h (a), comparison between transmission of 0.2 at.%
vacuum-sintered Co:MgAl2O4 ceramics (1450 oC/2h) and 0.23 at.%
Co:MgAl2O4 single-crystal (b), and photograph of Co:MgAl2O4 polycrystalline ceramics and single-crystal of 1 mm thick.
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wiono fotogra¿e oraz widma transmisji uzyskanej ceramiki
MgAl2O4 i Co:MgAl2O4. W drugim przypadku, dla porównania, zamieszczono równieĪ widmo transmisji monokrysztaáu Co:MgAl2O4 (Claser Inc., Chiny). Na przedstawionych rysunkach widoczne jest to, Īe zarówno próbka niedomieszkowana jak i domieszkowana kobaltem są przeĞwieclane
(Rys. 7b i 8c), jednak transmisja ceramiki polikrystalicznej
jest znacznie niĪsza niĪ monokrysztaáu. Zaobserwowaü moĪna równieĪ wĊĪszy zakres transmisji handlowego krysztaáu
Co:MgAl2O4 w zakresie podczerwieni, co ma przypuszczalnie związek z jego niestechiometrią [9].

4. Podsumowanie
Proszki MgAl 2O4 i Co:MgAl2O4 wytworzono metodą
wspóástrącania oraz zaproponowaną w pracy metodą dwustopniową. Synteza tą metodą przebiegaáa w dwóch etapach.
W pierwszym etapie strącano hydrotalkit. Uzyskaną zawiesinĊ poddano procesowi starzenia w celu krystalizacji hydrotalkitu, a nastĊpnie do niej strącano dawsonit amonowy.
Podczas wspóástrącania azotanów magnezu, glinu i kobaltu
wodorowĊglanem amonu powstaáy prekursory skáadające siĊ
z dwóch faz krystalicznych: hydrotalkitu i dawsonitu amonowego. W prekursorach widoczne byáy zarówno cząstki kuliste, jak i wydáuĪone ziarna dawsonitu amonowego. Pomimo
zachowania tej samej temperatury reakcji (50qC) morfologia
prekursorów proszków o innym poziomie domieszkowania
róĪniáa siĊ znacząco. Wzrost iloĞci kobaltu spowodowaá silniejszy rozrost cząstek wydáuĪonych, co jak wykazaáy przeprowadzone we wczeĞniejszej pracy badania [6] nie jest korzystne dla spiekalnoĞci uzyskanych proszków spinelowych.
Takiej zaleĪnoĞci nie zaobserwowano natomiast w prekursorach strącanych zaproponowaną metodą dwustopniową.
Uzyskane tą metodą prekursory MgAl2O4 lub Co:MgAl2O4,
po praĪeniu przez 2 h w 1050qC ulegáy przemianie w drobnokrystaliczne proszki, które na drodze spiekania swobodnego ulegáy zagĊszczeniu do gĊstoĞci wzglĊdnej powyĪej
99,9%, a wytworzone ceramiki są przeĞwiecalne.

PodziĊkowania
Praca zostaáa zrealizowana w ramach projektu MNiSW
nr N N507 590238.
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