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Streszczenie
Zbadano wpáyw aktywacji mechaniczne na strukturĊ i przemiany termiczne szkieá fosforanowych z ukáadu P2O5–Al2O3–Na2O–Fe2O3.
Szkáa te są uĪywane w technologii nuklearnej do immobilizacji odpadów radioaktywnych. Szkáa aktywowano przez mielenie w máynku
planetarnym. Aktywacja mechaniczna wywoáuje obniĪenie temperatury Tg oraz temperatury krystalizacji szkieá. Zmianie ulega rodzaj powstających faz krystalicznych i proporcje iloĞciowe pomiĊdzy nimi. Aktywacja mechaniczna wywoáuje takĪe zmiany w strukturze badanych
szkieá polegające na przesuwaniu siĊ maksimów pasm w kierunku niĪszych liczb falowych.
Sáowa kluczowe: szkáa fosforanowe, aktywacja mechaniczna, analiza termiczna, krystalizacja, struktura szkieá

MECHANOCHEMISTRY OF PHOSPHATE GLASSES
The effect of mechanical activation on the structure and thermal transformations of phosphate glasses from the P2O5–Al2O3–Na2O–Fe2O3
system has been studied. Such glasses are used in nuclear technology for immobilization of radioactive wastes. The glasses were activated by grinding in a planetary mill. The mechanical activation causes a decrease of both the Tg temperature and the glass crystallization
temperature. The type of crystalline phases formed and the quantitative proportions between them change as a result. The mechanical
activation inÀuenced the structure of the studied glasses creating a tendency to shift band maxima towards lower wave numbers.
Keywords: Phosphate glasses, Mechanochemical activation, Thermal analysis, Crystallization, Glass structure

1. WstĊp
Obserwowany obecnie intensywny rozwój nowoczesnych
technologii moĪliwy jest dziĊki szerokim interdyscyplinarnym
badaniom naukowym. Skáania to badaczy do poszukiwania
nowych materiaáów, o lepszych i bardziej zaawansowanych
wáasnoĞciach uĪytkowych. Do takich materiaáów zalicza siĊ
obecnie materiaáy szkáo-krystaliczne. Powstają one drogą
odpowiednio zaprogramowanej krystalizacji szkieá prekursorów. Ich wáaĞciwoĞci i walory uĪytkowe zaleĪą od rodzaju
i iloĞci fazy krystalicznej oraz fazy szklistej stanowiącej ich
osnowĊ, a takĪe od proporcji iloĞciowych pomiĊdzy tymi fazami. Charakterystyczną cechą dewitry¿katów jest wyjątkowa drobnoziarnistoĞü fazy krystalicznej, w czym kryje siĊ
gáówna przyczyna ich cennych wáaĞciwoĞci. Materiaáy te wykazują wielokrotnie wiĊkszą od szkáa wytrzymaáoĞü mechaniczną, a takĪe znacznie wiĊkszą odpornoĞü na gwaátowne
zmiany temperatury. DziĊki temu znajdują one zastosowanie w róĪnych dziedzinach takich jak np. elektronika, medycyna, przemysá budowlany i przemysá chemiczny. MoĪliwoĞci otrzymania materiaáu zawierającego kilka faz krystalicznych o róĪnym skáadzie z jednego szkáa są jednak ograniczone, gdyĪ liczba i rodzaj faz, które mogą wspóáwystĊpowaü
obok siebie jest niewielka, co wynika z reguáy faz Gibbsa.
TrudnoĞci te moĪna pokonaü wytwarzając materiaáy szkáo-
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ceramiczne techniką spiekania i krystalizacji proszków szklanych o duĪym stopniu rozdrobnienia (mikroproszki). Granice miĊdzyziarnowe odgrywają rolĊ zarodków krystalizacji,
hamując równoczeĞnie nadmierny wzrost ziaren. Tą drogą
moĪna uzyskaü materiaáy drobnokrystaliczne (nanomateriaáy) o bardzo zróĪnicowanych wáaĞciwoĞciach. Istotne zatem
jest odpowiednie rozdrobnienie szkieá. Korzystnym wydaje
siĊ byü zastosowanie do tego celu metod mechanochemicznych polegających na dáugotrwaáym mieleniu szkieá [1, 2].
Dziaáania mechaniczne są bowiem w stanie inicjowaü
wiele reakcji chemicznych ciaá staáych i przyspieszaü ich
przebieg. Procesy mechanochemiczne znane są od dawna
lecz ich wykorzystanie w technologiach materiaáowych rozpoczĊáo siĊ przed okoáo 20. laty i traktowane jest jako nowoĞü technologiczna, a ich podstawy są nadal maáo poznane. Mechanochemia pozwala m.in. uzyskiwaü w niskiej temperaturze fazy metatrwaáe i áączyü substancje niedające siĊ
poáączyü poprzez proces topienia. Mechanochemia znalazáa zastosowanie do otrzymywania wieloskáadnikowych stopów m.in. o amor¿cznej strukturze (szkáa metaliczne), ostatnio uzyskuje siĊ tą metodą nanokompozyty áączące w swym
skáadzie róĪne fazy: metal/szkáo metaliczne, nanoceramika/
metal, ceramika azotkowa/tlenkowa, ceramika weglikowa/
tlenkowa i inne [3].
Dotąd w literaturze Ğwiatowej brak jest informacji o wykorzystaniu mechanochemii do wytwarzania szkieá krzemia-
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nowych i pokrewnych, szkáo-ceramiki oraz innych materiaáów szkáopochodnych.
W metalurgii energia mechaniczna sáuĪy do otrzymywania stopów amor¿cznych, zaĞ w procesach wytwarzania
szkieá nieorganicznych mechanochemia nie znalazáa jak dotąd wykorzystania. Szkáa najczĊĞciej otrzymuje siĊ w wyniku topienia mieszanin skáadników zestawu w wysokich temperaturach. Poddanie go wczeĞniejszemu mieleniu w odpowiednich urządzeniach mielących moĪe zainicjowaü reakcjĊ
pomiĊdzy skáadnikami zestawu w znacznie niĪszych temperaturach, co wpáynie na obniĪenie temperatury topienia
oraz zwiĊkszy homogenicznoĞü uzyskanych stopów (szkieá).
Aktywacja mechaniczna szkieá prowadzi do wzrostu ich
powierzchni wáaĞciwej przez co zwiĊksza siĊ równieĪ ich aktywnoĞci chemiczna. Jako wynik obniĪa siĊ temperatura krystalizacji szkieá, a sam proces ulega znacznej intensy¿kacji.
W technologii szkáo-ceramiki podobny efekt uzyskiwaáo siĊ
dotąd przez dodatek tzw. nukleatorów. JednakĪe obecnoĞü
ich ziaren nie zawsze jest wskazana.
Przypuszcza siĊ, Īe zastosowanie mechanochemi
w technologii szkáa winno uáatwiü otrzymywanie trudnotopliwych szkieá i umoĪliwiü wytwarzanie nowoczesnej, drobnokrystalicznej szkáo–ceramiki [4-5].
Charakter procesów zachodzących w technologii szkáa,
szkáo–ceramiki i materiaáów szkáopochodnych wskazuje, Īe
wprowadzenie do niej mechanochemii przyniesie znaczące
rezultaty w odniesieniu do udoskonalenia procesów wytwarzania, zwiĊkszając ich efektywnoĞü i ekonomiĊ, poprawĊ
wáaĞciwoĞci wyrobów i umoĪliwi powstanie nowych rodzajów tworzyw szkáo-ceramicznych.
Niniejsza praca ma na celu okreĞlenie wpáywu aktywacji mechanicznej wysokofosforanowych szkieá na ich strukturĊ i wáaĞciwoĞci.
Szkáa te posáuĪą do wytwarzania drobnokrystalicznej
szkáo–ceramiki immobilizującej odpady szkodliwe. Za jedną z najbardziej skutecznych metod unieszkodliwiania odpadów uwaĪa siĊ ich witry¿kacjĊ. Polega ona na zamykaniu substancji szkodliwych w strukturze szkáa [6-8]. Metoda ta, pomimo swoich licznych zalet, posiada takĪe pewne
ograniczenia, do których naleĪy niewielka liczba rodzajów
szkieá, o zadanym skáadzie chemicznym, pozwalających na
przyjmowanie odpadów do swojej struktury, bez naruszenia ich trwaáoĞci oraz stosowanie wysokich temperatur syntezy szkáo–odpad.
Wspomniane powyĪej problemy przyczyniáy siĊ do poszukiwania i opracowania alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Obecnie pracuje siĊ
nad nowym sposobem neutralizacji substancji szkodliwych
tzw. „kapsuákowaniem”, polegającym na spiekaniu sproszkowanego szkáa z odpadem drobnoziarnistym. W wyniku zachodzącego procesu spiekania powstaje materiaá záoĪony,
w którym osnowa szklista otacza ziarna odpadu. Ta szklista
matryca produktu koĔcowego w bezpoĞredni sposób zabezpiecza przed przedostaniem siĊ do Ğrodowiska naturalnego
znajdujących siĊ w nim odpadów [9, 10].
Proces spiekania áączy siĊ takĪe z procesem kierowanej krystalizacji w celu uzyskania materiaáu o osnowie szklano–ceramicznej, charakteryzującego siĊ zwiĊkszoną odpornoĞcią chemiczną i lepszymi wáaĞciwoĞciami mechanicznymi kompozytu. Przypuszcza siĊ, Īe zastosowanie do tego

Tabela 1. Skáad chemiczny badanych szkieá.
Table 1. Chemical composition of investigated glasses.

Tlenek
P2O5

ZawartoĞü w szkle [% mas.]
Aa

Ab

Ac

Bb

Bc

55,6

54,8

52,1

55,0

55,0

Na2O

24,9

24,6

23,3

15,0

25,0

Al2O3

19,5

19,2

9,8

15,0

10,0

Fe2O3

–

–

14,8

15,0

10,0

B2O3

–

1,4

–

–

–

celu szkieá aktywowanych mechanicznie intensy¿kuje proces unieszkodliwiania odpadów.

2. Opis eksperymentów
Badaniom poddano szkáa z ukáadu P2O5–Na2O–Al2O3 zawierające powyĪej 50% masowych szkáotwórczego P2O5. Dodatkowo skáady te wzbogacono w Fe2O3 oraz B2O3. Skáady
powyĪszych szkieá zestawiono w Tabeli 1.
Synteza szkieá odbywaáa siĊ metodą tradycyjnego topienia zestawu surowcowego w piecu elektrycznych w temperaturze 1050°C, przetrzymywanego w tej temperaturze przez 2
godziny. Stop wylewano na stalową páytĊ w celu zeszklenia.
Próbki szkáa nie byáy odprĊĪane. Wszystkie szkáa wstĊpnie
rozdrobniono, a nastĊpnie mielono w planetarnym máynku
kulowym Pulverisette 6 ¿rmy Fritsch z prĊdkoĞcią 250 obr./
min przez 20 minut lub 2 godziny oraz dodatkowo w przypadku szkieá Aa i Ac przez okres 4 godzin.
W celu poznania wáaĞciwoĞci termicznych szkieá poddano je analizie termicznej. Pomiary przeprowadzono w aparacie ¿rmy Netzach STA 449 Jupiter F3. Próbki o masie
50 mg umieszczane byáy w tygielkach platynowych aparatu i ogrzewane z szybkoĞcią 10 °C/min. Pomiar odbywaá siĊ
w atmosferze N2. KrystalizacjĊ szkieá i ich mieszanin prowadzono w rurowym piecu elektrycznym w temperaturach wyznaczonych z krzywych DTA i przetrzymywano w tych temperaturach przez okres 2 godzin.
Fazy krystaliczne powstające w trakcie studzenia szkáa,
jak równieĪ tworzące siĊ podczas badaĔ nad ich krystalizacją okreĞlono metodą DSH przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego DRON-1,5 stosując promieniowanie
CuKĮ Ȝ= 1,54 Å).
W ocenie struktury szkieá po róĪnych czasach aktywacji
mechanicznej posáuĪono siĊ widmami absorpcyjnymi w podczerwieni FTiR. Pomiary prowadzono na aparacie DigiLab
Bio-rad FTS60.

3. Wyniki badaĔ
Z krzywych analizy termicznej DTA szkieá po róĪnych
czasach aktywacji odczytano temperatury transformacji
Tg i krystalizacji Tk oraz wyznaczono trwaáoĞü termiczną
'T = Tk - Tg. PowyĪsze parametry zestawiono w Tabelach 2
i 3. Dla porównania w Tabeli 4 przedstawiono wyniki analizy
termicznej dla tych samych szkieá, lecz nie aktywowanych,
bĊdących przedmiotem wczeĞniejszych badaĔ [6].
Analizując krzywe DSC serii A zauwaĪono, Īe najwiĊkszą zdolnoĞü do krystalizacji wykazuje szkáo Ac, w którym
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Tabela 2. Temperatury transformacji i krystalizacji oraz trwaáoĞü termiczna badanych szkieá (seria A).
Table 2. Transformation and crystallization temperatures and thermal stability of studied glasses (series A).
Nr próbki szkáa i czas aktywacji
mechanicznej

Temperatura transformacji
[°C]

Temperatura krystalizacji
[°C]

TrwaáoĞü termiczna
ǻT, [°C]

Aa po 20 min.

Tg = 413,5

T1=514,0;T2= 572,2

100,5

Aa po 2 godz.

Tg = 406,1

T1=502,2;T2=524,1

96,1

Aa po 4 godz.

Tg = 413,1

T1=503,0;T2=537,1

89,9

Ab po 20 min.

Tg = 396,2

T1=512,6;T2=616,8

116,4

Ab po 2 godz.

Tg = 392,0

T1=488,7;T2=516,0;T3=581,7

96,7

Ac po 20 min.

Tg = 392,0

T1=476,1;T2=543,0;T3=566,4

84,1

Ac po 2 godz.

Tg = 401,0

T1=457,3;T2=494,9;T3=535,0

56,3

Ac po 4 godz.

Tg = 397,9

T1=457,3;T2=493,6;T3=540,1

59,4

zmniejszenie zawartoĞci Al2O3 na rzecz dodatku prawie 15.
procent Fe2O3, spowodowaáo znaczne obniĪenie temperatury krystalizacji oraz zintensy¿kowanie tego procesu. Silny
efekt egzotermiczny uwidacznia siĊ juĪ w przypadku szkáa
aktywowanego mechanicznie przez okres 20 minut w temperaturze 476,1°C, zjawisko to jest związane z intensywnym wzrostem fazy krystalicznej. Proces krystalizacji we
wszystkich czasach mielenia przebiega wieloetapowo, zaobserwowano obniĪenie temperatur transformacji i krystalizacji w przypadku szkáa aktywowanego przez okres 2. godzin, natomiast po czasie 4. godzin temperatury zarejestrowane odpowiadaáy temperaturom efektów pojawiającym siĊ
w szkáach po okresie mielenia równym 20 minut. Wyliczona
trwaáoĞü termiczna dla szkáa Ac jest najniĪsza ze wszystkich
szkieá i wynosi dla 20. minut aktywacji mechanicznej 84,1°C,
dla czasu mielenia wynoszącego 2 godziny - 56,3°C i dla
4. godzin - 59,4°C.
Proces krystalizacji dla szkáa Aa aktywowanego przez
okres wynoszący 20 min., 2 godziny i 4 godziny przebiega dwuetapowo. Po czasie aktywacji szkáa równym 20 min.
pierwszy efekt egzotermiczny pojawia siĊ juĪ w temperaturze 514°C, Ğwiadczy to o wzroĞcie krysztaáów tworzącej siĊ
fazy krystalicznej, natomiast kolejny o wiĊkszej intensywnoĞci zaznacza siĊ przy temperaturze okoáo 572,2°C. Szkáo to
z poĞród badanych próbek wykazuje mniejszą podatnoĞü
na krystalizacjĊ. W przypadku intensywniejszej obróbki mechanicznej, wynoszącej 2 godziny, szkáo Aa charakteryzują niĪsze temperatury transformacji i krystalizacji, a wyliczona wartoĞü trwaáoĞci termicznej jest niĪsza niĪ w przypadku próbki po czasie mielenia 20 min. Po 4. godzinach natomiast obserwuje siĊ tĊ samą wartoĞü temperatury transformacji wynoszącą okoáo 413°C, jak w przypadku szkáa aktywowanego przez okres 20. min., badany materiaá wykazuje
jednak wiĊkszą podatnoĞü na krystalizacjĊ, co potwierdza
wyliczona wartoĞü trwaáoĞci termicznej najniĪsza dla wszystkich czasów obróbki mechanicznej.

W przypadku szkáa Ab, zawierającego w swoim skáadzie 1,4% mas. B2O3, zaobserwowano najniĪszą temperaturĊ transformacji dla wszystkich badanych szkieá wynoszącą 396,2°C po czasie aktywacji 20 min., natomiast po 2.
godz. - 392,0°C. Proces krystalizacji zachodzi dwuetapowo w przypadku próbki aktywowanej przez 20 min.: w temperaturze 512,6°C zarejestrowano pierwszy efekt egzotermiczny, nastĊpny zaĞ w temperaturze 616,8°C, oba procesy
charakteryzuje maáa intensywnoĞü. Po 2. godz. intensywnego mielenia, proces krystalizacji przebiega w trzech etapach
w temperaturach 488,7°C, 516,0°C i 581,7°C. Wyliczona wartoĞü trwaáoĞci termicznej wynosi dla aktywacji 20-minutowej
116,4°C, natomiast 2-godzinnej 96,7°C.
PoniĪej w Tabeli 3 zebrano i zestawiono temperatury
transformacji i krystalizacji oraz wyliczono trwaáoĞü termiczną dla szkieá z serii B.
Temperatury krystalizacji szkieá z serii B są zbliĪone i wynoszą dla wszystkich czasów mielenia od 464,7 do 557,8°C.
NajwiĊkszą podatnoĞü na krystalizacjĊ wykazuje szkáo Bb
aktywowane mechanicznie przez okres 2 godzin. Krystalizacja zachodzi w trzech etapach: pierwszy efekt obserwowany jest juĪ w temperaturze 498,7°C, nastĊpny w 515,0°C,
kolejny 526,0°C. Wyliczona trwaáoĞü termiczna dla szkáa Bb
aktywowanego przez 2 godziny wynosi 54,7°C, jest to najniĪsza wartoĞü z poĞród wszystkich zmierzonych. Natomiast
szkáo Bb, aktywowane mechanicznie tylko przez okres 20 minut, wykazuje mniejszą zdolnoĞü do krystalizacji, wyliczona
trwaáoĞü termiczna jest ponad dwa razy wiĊksza niĪ dla szkáa
o dáuĪszym czasie mielenia i wynosi 114,1°C. W temperaturze 557,8°C wystĊpuje silny efekt egzotermiczny związany z intensywnym wzrostem krysztaáów. W przypadku szkáa
Bb, zawierającym w swoim skáadzie 55% P2O5, 15% Na2O,
15% Al2O3 i 15% Fe2O3 zaobserwowano silny wpáyw czasu
mechanicznej aktywacji na obniĪenie temperatur procesu
krystalizacji oraz jego zintensy¿kowanie.

Tabela 3. Temperatury transformacji i krystalizacji oraz trwaáoĞü termiczna szkieá z serii B.
Table 3. Transformation and crystallization temperatures and thermal stability of glasses of B series.
Nr próbki szkáa i czas aktywacji
mechanicznej

514

Temperatura transformacji
[°C]

Temperatura krystalizacji
[°C]

TrwaáoĞü termiczna
ǻT, [°C]

Bb po 20 min.

Tg = 443,7

T1= 557,8

114,1

Bb po 2 godz.

Tg = 444,0

T2=498,7;T2=515,0;T3=526,0

54,7

Bc po 20 min.

Tg = 389,9

T1=477,7;T2=555,2

87,8

Bc po 2 godz.

Tg = 351,1

T1=464,7;T2=495,4;T3=542,1

113,6

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 4, (2012)

MECHANOCHEMIA SZKIEà FOSFORANOWYCH

Rys. 1. Rentgenogram skrystalizowanego szkáa Ac aktywowanego mechanicznie 20 min. i przetrzymywanego w temperaturze 500°C.
Fig. 1. X-ray diffraction pattern of crystallized Ac glass mechanically activated for 20 min. and heated at 500 °C.

Natomiast w przypadku szkáa Bc, po czasie mielenia wynoszącym 2 godziny, zawierającego w swoim skáadzie 10%
Fe2O3, zarejestrowano najniĪszą temperaturĊ transformacji wynoszącą 351,1°C. Szkáo wykazaáo duĪą podatnoĞü
na krystalizacjĊ. Proces ten przebiegaá w trzech etapach.
Efekty zaznaczone na krzywej zachodziáy w temperaturach
464,7°C, 495,4°C, 542,1°C. Wyliczona trwaáoĞü termiczna
dla próbki Bc po aktywacji mechanicznej wynoszącej 2 godziny jest równa 113,6°C. Podobnie takĪe proces krystalizacji przebiega w przypadku szkáa Bc aktywowanego tylko
przez okres 20 minut, pierwszy efekt egzotermiczny związany z tworzeniem siĊ nowej fazy krystalicznej zaobserwowano w temperaturze 447,7°C, nastĊpny zaĞ o wiĊkszej intensywnoĞci w 555,2°C. Wyliczona trwaáoĞü termiczna dla
aktywacji 20–minutowej szkáa Bc wynosi 87,8°C.
Dla kaĪdego z badanych szkieá zarejestrowano charakterystyczną dla stanu szklistego temperaturĊ transformacji,

którą cechuje przegiĊcie endotermiczne wystĊpujące na
krzywych DTA/DSC. Temperatura transformacji dla szkieá
po czasie aktywacji mechanicznej wynoszącym 20 minut
mieĞci siĊ w granicach od 389,9°C do 443,7°C, natomiast
dla szkieá po czasie aktywacji równym 2 godziny 351,1°C
do 444,0°C, po 4 godzinach 397,9°C do 413,1°C. Analizując krzywe DSC modelowych szkieá moĪna zaobserwowaü,
Īe w wiĊkszoĞci próbek czas prowadzonej aktywacji mechanicznej wpáynąá na wartoĞci temperatury transformacji (zeszklenia) szkieá. Obserwuje siĊ jej obniĪenie wraz z intensy¿kacją procesu mielenia. NajwiĊkszy spadek dochodzący do 40°C zarejestrowano dla szkáa Bc.
Porównując rezultaty badaĔ termicznych szkieá aktywowanych mechanicznie ze szkáami nieaktywowanymi (Tabela 4) wyraĨnie stwierdzono, Īe obróbka mechaniczna w zdecydowany sposób obniĪa temperatury krystalizacji wszystkich testowanych szkieá oraz znacznie zmniejsza ich trwa-

Tabela 4. Temperatury transformacji i krystalizacji oraz trwaáoĞü termiczna badanych szkieá (nieaktywowanych).
Table 4. Transformation and crystallization temperatures and thermal stability of studied glasses.
Szkáo

Temperatura transformacji Tg [°C]

Temperatura krystalizacji [°C]

TrwaáoĞü termiczna ¨T [°C]

Aa

433,0

Tk1 = 538,0
Tk2 = 611,4

150,0

Ab

420,4

Tk1 = 573,2

152,8

Ac

437,6

Tk1 = 525,9

88,3

Bb

435,2

Tk1 = 611,8

176,6

Bc

436,8

Tk1 = 560,5
Tk2 = 595,7

123,7
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Rys. 2. Rentgenogram skrystalizowanego szkáa Ac aktywowanego mechanicznie przez 2 godz. i przetrzymywanego w temperaturze 470°C.
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of crystallized Ac glass mechanically activated for 2 h and heated at 470 °C.
Tabela 5. Temperatury obróbki termicznej oraz rodzaj faz krystalicznych szkieá aktywowanych mechanicznie przez 20 min.
Table 5. Thermal treatment temperatures and crystalline phases in
case of glasses mechanically activated for 20 min.

Nr próbki szkáa

Temperatura
obróbki
termicznej
[°C]

Rodzaj
fazy
krystalicznej

Udziaá faz
krystalicznych
[% mas.]

Aa

540

Al2O3 – korund
P2O5
AlPO4 - berlinit

60
25
15

Aa

600

Al2O3 – korund
AlPO4 – berlinit
Al4P3O9

73
15
12

530

Al2O3 – korund
AlPO4 – berlinit
BAl5O9
NaBO2

23
12
15
50

Ab

600

BAl5O9
Al2O3 – korund
AlPO4 – berlinit
AlP3O9 -

26
41
21
12

Ab

630

Al2O3 - korund
AlPO4 - berlinit
BAl5O9
NaBO2

55
14
18
13

500

Al2O3 - korund
NaFe(P2O7)
FeNaO2
FeAl2O4 - hercynit

61
12
17
10

560

Al2O3 - korund
NaFe(P2O7)
FeNaO2
FeAl2O4 - hercynit

39
15
15
31

Ab

Ac

Ac
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áoĞü termiczną, co táumaczy duĪą skáonnoĞü do krystalizacji,
która wzrasta wraz z wydáuĪeniem czasu mielenia. Zmiany
te najbardziej są widoczne przy wydáuĪeniu czasu mielenia
z 20 min. do 2 godz.
Z analizy krzywych DSC/DTA wynika ponadto, Īe zaproponowane szkáa wykazują duĪą skáonnoĞü do krystalizacji,
przy czym intensywnoĞü procesu podyktowana jest ich skáadem chemicznym i czasem mielenia. Najáatwiej ulegają procesowi krystalizacji szkáa zawierające w swoim skáadzie Īelazo, bĊdące katalizatorem krystalizacji. Wzrost czasu mielenia z 20 min. do 2 godzin powoduje przesuniĊcie krystalizacji w kierunku niĪszych temperatur oraz zwiĊkszenie jej
intensywnoĞci.
Uzyskane wyniki analizy rentgenogra¿cznej dla szkáa
Ac po róĪnych czasach aktywacji mechanicznej (20 min., 2
godz.), poddanego procesowi krystalizacji, przedstawiono
na Rys. 1 i 2. Natomiast rodzaj i iloĞü powstających faz krystalicznych dla szkieá aktywowanych przez 20 min. przedstawiono w Tabeli 5.
Z intensywnoĞci linii na dyfraktogramach rentgenowskich
wynika, Īe przeprowadzony proces wygrzewania w temperaturach krystalizacji, odczytanych z krzywych DTA/DSC,
wywoáuje wysoki stopieĔ przekrystalizowania szkieá aktywowanych mechanicznie juĪ przez okres 20 minut. Dalszy
wzrost czasu mielenia testowanych szkieá z 20 minut do 2
godzin powoduje zwiĊkszenie stopnia ich przekrystalizowania. Rodzaj i iloĞü powstających faz krystalicznych dla wybranych szkieá aktywowanych mechanicznie przez okres 2
godz. przedstawiono w Tabeli 6.
Aktywacja szkieá, zarówno 20-minutowa jak i przez okres
2 godz., zmienia proporcje iloĞciowe pomiĊdzy tworzącymi siĊ fazami. We wszystkich szkáach krystalizuje Al2O3 (korund) i staje siĊ on iloĞciowo dominującym skáadnikiem, sta-

MECHANOCHEMIA SZKIEà FOSFORANOWYCH

Tabela 6. Temperatury obróbki termicznej oraz rodzaj faz krystalicznych szkieá aktywowanych mechanicznie przez 2 h.
Table 6. Thermal treatment temperatures and crystalline phases in
case of glasses mechanically activated for 2 h.
Temperatura
obróbki termicznej
[°C]

Rodzaj fazy
krystalicznej

Udziaá faz
krystalicznych
[% mas.]

Ac

470

Al2O3
NaFe(P2O7)
Fe3O8P2
AlPO4

49
15
23
13

Ac

560

Al2O3
NaFe(P2O7)
AlPO4

53
18
29

Bb

550

Al2O3
Fe3O8P2
AlPO4
NaFeO2

39
27
6
28

550

Fe3O8P2
NaFe(P2O7)
AlPO4
FeNaO2

34
15
17
34

Nr próbki
szkáa

Bc

nowiąc (35–73)% mas. ogóáu wykrystalizowanych związków. Ponadto stwierdzono berlinit AlPO4 w iloĞci (5-35)%
mas., a w szkáach o najwiĊkszej zawartoĞci Al2O3 pojawiá
siĊ pirofosforan AlP3O9 – (5-14)% mas. Charakterystycznym skáadnikiem jest glinian sodowy NaAl11O17 wystĊpujący
w iloĞci (7-35)% mas. ĩelazo wraz z Na tworzy pirofosforan
NaFeP2O7 pojawiąjący siĊ w iloĞci (13–24)% mas. Czas aktywacji zmieniając temperatury krystalizacji determinuje teĪ
proporcje iloĞciowe pomiĊdzy tymi związkami.
Aktywacja mechaniczna wywoáuje takĪe zmiany w strukturze badanych szkieá. Obserwuje siĊ przesuniĊcie maksimów pasm absorpcyjnych widm MIR w kierunku niĪszych
liczb falowych wraz z wydáuĪeniem czasu mielenia. Widoczne jest to juĪ po 20-minutowej aktywacji i zwiĊksza siĊ, gdy
zostaje ona przedáuĪona do 2 godz. DáuĪsze aktywowanie
przez 4 godz. nie przynosi wiĊkszych zmian. Zmniejszanie
liczby falowej wiąĪe siĊ ze wzrostem czĊstoĞci drgaĔ, a wiĊc
zmniejszeniem dáugoĞci wiązaĔ. Zmiany te táumaczyü moĪna

Rys. 3. Widmo FTIR szkáa Ab aktywowanego mechanicznie przez
0 min., 20 min., 2 h i 4 h.
Fig. 3. FTIR spectra of glass Ab mechanically activated for 0 min.,
20 min., 2 h and 4 h.

Rys. 4. Widmo FTIR szkáa Bb aktywowanego mechanicznie przez
0 min., 20 min., 2 h i 4 h.
Fig.4. FTIR spectra of glass Bb mechanically activated for 0 min.,
20 min. and 2 h.

jako skutek zmniejszenia, pod wpáywem przyáoĪonej energii mechanicznej, naprĊĪeĔ istniejących w amor¿cznej, nierównowagowej strukturze szkáa, która powstaáa przez przecháodzenie stopu. Wywiera to wpáyw na przemiany fazowe
wystĊpujące w czasie obróbki termicznej szkieá.
Widma w Ğrodkowej podczerwieni (MIR) wytopionych
szkieá (Rys. 3 i 4) charakteryzują siĊ szerokim pasmem absorpcyjnym w zakresie od 1350 cm-1 do 800 cm-1, które pochodzi od wiĊĨby fosforanowej. Tworzy je kilka wĊĪszych
pasm nakáadających siĊ na siebie, są to :
– pasmo okoáo 1160 cm-1, które moĪna przypisaü drganiom
rozciągającym wiązaĔ P=O,
– pasmo okoáo 1100 cm-1 odpowiadające drganiom rozciągającym mostków tlenowych P-O-P grup pirofosforanowych,
– pasmo okoáo 990 cm-1 pochodzące od drgaĔ rozciągających mostków tlenowych P-O-P w áaĔcuchach, charakterystycznych dla struktury metafosforanów, a pojawiające siĊ zaleĪnie od skáadu szkáa w zakresie 1200 cm-1
do 880 cm-1.
W widmach wszystkich otrzymanych szkieá wystĊpuje
pasmo okoáo 720–745 cm-1. Podobne pasmo jest charakterystyczne dla widma krystalicznego AlPO4 [11]. WystĊpuje
ono równieĪ w szkáach glinianowych, których wiĊĨba zbudowana jest z czworoĞcianów [AlO4] [12]. MoĪna je przypisaü drganiom mostków Al-O-P.
PoniĪej 600 cm-1 wystĊpują pasma pochodzące od wiązaĔ czworoĞcianów [PO4] z kationami Na+, Al3+ i Fe3+ z najintensywniejszym przy okoáo 550 cm-1. Gdy szkáo zawiera
w swym skáadzie obok Al2O3 równieĪ Fe2O3 wówczas uwidacznia siĊ pasmo okoáo 506 cm-1.
Jak zauwaĪono w badanych szkáach pasma wiĊĨby fosforanowej zmieniają swój ksztaát w zaleĪnoĞci od zawartoĞci
Na2O, która w tym przypadku okreĞla równoczeĞnie stosunek molowy Na2O/ P2O5. Pokazuje to widmo szkáa Bb. Szkáo
to cechuje siĊ stosunkiem Na2O/ P2O5 równym 0,65, a wiĊc
mniejszym znacznie od 1. Taka wartoĞü jest charakterystyczna dla struktury ultrafosforanów, które są zbudowane z grup
fosforanowych poprzecznie związanych.
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Natomiast pozostaáe szkáa posiadają parametr
Na2O/P2O5 = 1 podobnie jak metakrzemiany zbudowane
z pierĞcieni lub áaĔcuchów fosforanowych [8]. Przykáadem
tego jest widmo szkáa Bb (Rys. 4). Cechuje siĊ ono wąskim pasmem absorpcyjne o ekstremach przy 1170 cm-1 i 1075 cm-1,
a w miejsce pasma w zakresie 1000-980 cm-1 wyodrĊbnia
siĊ pasmo 920 cm-1

PodziĊkowania
Praca zostaáa wykonana w ramach Projektu nr N N507
458037 ¿nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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