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Streszczenie
Przedstawiono rezultaty badaĔ dotyczące ewolucji mikrostruktury podczas spiekania proszków cyrkonu (ZrSiO4) i korundu (Al2O3).
Reakcje w fazie staáej w ukáadzie stechiometrycznej mieszaniny 3Al2O3Â2SiO2 badano poprzez iloĞciową identy¿kacjĊ tworzących siĊ faz
technikami dyfrakcji rentgenowskiej (metodą Rietvelda), mikroskopii skaningowej i spektroskopii rozproszonej energii promieniowania
rentgenowskiego (SEM + EDS).
Badania prowadzono w zakresie temperatur 1400-1600 °C w czasie od 30 minut do 60 godzin. Wysokotemperaturowe reakcje w tym
ukáadzie prowadzą do tworzenia siĊ mullitu i tlenku cyrkonu (ZrO2). SzybkoĞü reakcji zaleĪy silnie od temperatury, wyraĨne ich przyspieszenie obserwuje siĊ dopiero w 1600 °C. W pierwszym etapie nastĊpuje rozkáad ZrSiO4 na skáadniki tlenkowe. NastĊpne etapy to dyfuzja
Al3+ do tworzącej siĊ bezpostaciowej fazy SiO2, tworzenie siĊ glinokrzemianowych faz o róĪnym stosunku Al2O3/SiO2, zarodkowanie i wzrost
krysztaáów mullitu bogatych w SiO2 w obrĊbie skupisk ziarn ZrO2 i zuboĪonych o ten skáadnik w obszarach poza nimi.
Sáowa kluczowe: faza glinokrzemianowa, krystalizacja mullitu, ZrSiO4, Al2O3, spiekanie, rozkáad ZrSiO4

REACTION SINTERING OF ZrSiO4 AND Al2O3 POWDERS
The investigation of microstructure evolution during ¿ring of a mixture of zircon (ZrSiO4) and corundum (Al2O3) powders is presented
in the paper. Solid state reactions between ZrSiO4 and D-Al2O3 in the mixture of stoichiometric composition (3Al2O3·2SiO2) were studied
by XRD method (Rietveld analysis) and electron scanning microscopy with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM+EDS). The data
were obtained at temperatures ranging from 1400 °C to 1600 °C for a period of time ranging from 30 min. to 60 h. High-temperature reactions within the ZrSiO4-Al2O3 mixture led to the formation of mullite and zirconia. The rate of reactions depended, as expected, on the
process temperature. The effects of the reactions were meaningful only at the temperatures around 1600 °C. There is no doubt that at this
temperature, the ¿rst-order reaction of ZrSiO4 decomposition into the oxide components proceeded. The dissolution of Al2O3 particles with
diffusion of Al+3 into the non-crystalline aluminosilicate phase seems to be the slowest step of the reaction.
Keywords: Aluminosilicate phase, Mullite crystallization, Al2O3, Sintering, ZrSiO4, ZrSiO4 decomposition

1. WstĊp
Ogniotrwaáe tworzywa mullitowo-cyrkoniowe charakteryzują siĊ wysoką ogniotrwaáoĞcią pod obciąĪeniem, odpornoĞcią na dziaáanie agresywnych cieczy i gazów, stosunkowo
niskim wspóáczynnikiem rozszerzalnoĞci cieplnej oraz dobrymi wáaĞciwoĞciami mechanicznymi. Posiadają one w związku
z tym potencjalnie szerokie zastosowania w przemyĞle
samochodowym na najbardziej obciąĪone termicznie czĊĞci
silnika, wymienniki ciepáa, noĞniki katalizatorów w przemyĞle
chemicznym, ¿ltry, a takĪe jako lekkie, ogniotrwaáe materiaáy
konstrukcyjne. MoĪna je otrzymaü metodami spiekania ¿zycznego bądĨ reakcyjnego. Pierwsza z nich wykorzystuje
proszki tlenku cyrkonu (ZrO2) i mullitu (Al6Si2O13), co pozwala
na dowolny dobór iloĞci ZrO2 w mieszaninie wyjĞciowej,
jednak ze wzglĊdu na niskie wspóáczynniki dyfuzji siecio-
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wej w mullicie spiekanie jej jest trudne [1, 2]. Otrzymane
tą drogą materiaáy mają gorsze wáaĞciwoĞci w porównaniu
z otrzymywanymi przez spiekanie z udziaáem reakcji chemicznych [3-5]. NajczĊĞciej stosowanymi surowcami w tej
metodzie są mieszaniny proszków ZrSiO4 (cyrkon) i Al2O3
(korund) z uwagi na ich stosunkowo niski koszt i moĪliwoĞci
stosowania takich tradycyjnych operacji technologicznych
jak mieszanie, prasowanie i spiekanie. W literaturze szeroko
opisano materiaáy otrzymane tą metodą, koncentrowano siĊ
gáównie nad doborem odpowiednich dodatków uáatwiających
spiekanie w celu otrzymania mikrostruktur zapewniających
jak najlepsze cechy uĪytkowe [6, 7]. Stosunkowo duĪo uwagi
poĞwiĊcono takĪe wyjaĞnieniu mechanizmów wzmacniania
matrycy mullitowej przez dodatek ZrO2. Natomiast tylko
w nielicznych pracach podjĊto próbĊ wyjaĞnienia mechanizmu reakcji chemicznych i zjawisk ¿zycznych prowadzących
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do tworzenia siĊ koĔcowych produktów reakcji. Mechanizm
ten jest záoĪony, skáadający siĊ z szeregu procesów, którego
caáoĞciowy opis pozostaje nadal problemem otwartym.
W niniejszej pracy podjĊto próbĊ jego opisu na podstawie
szeregu systematycznych badaĔ w ukáadach modelowych,
w których ziarna piasku cyrkonowego (ZrSiO4) otoczone są
przez drobnoziarnisty Al2O3. Pozwoliáo to na Ğledzenie zmian
skáadu chemicznego i fazowego wokóá przesuwających
siĊ stref reakcji w pobliĪu ziaren ZrSiO4. Badania te daáy
podstawĊ do okreĞlenia kolejnych etapów skáadających siĊ
na ten mechanizm – rozkáad ZrSiO4 na ZrO2 i amor¿czny
SiO2, rozpuszczanie ziaren Al2O3 w amor¿cznej fazie, zarodkowanie i wzrost krysztaáów mullitu w utworzonej fazie
glinokrzemianowej.

2. Mieszaniny wyjĞciowe i warunki spiekania
W pracy uĪyto surowców wyjĞciowych dostĊpnych
w iloĞciach przemysáowych: tlenek glinu CTC20 produkcji
Alcoa (moda równa ok. 3 m), oraz piasek cyrkonowy z australijskich záóĪ naturalnych o dwu uziarnieniach (<80 m
i >150 m). Surowce charakteryzowaáy siĊ wysoką czystoĞcią, ich iloĞü w przypadku Al2O3 nie przekraczaáa 0,3% mas.,
a w ZrSiO4 – 0,5% mas.
Ziarna piasku cyrkonowego wykazują dwójáomnoĞü,
widoczną w postaci kolorowych prąĪków interferencyjnych
na obrazach uzyskanych w mikroskopie optycznym przy
skrzyĪowanych nikolach. Zwraca tu uwagĊ fakt, Īe efekt ten
widoczny jest tylko w centralnej krystalicznej czĊĞci ziaren.
Pozostaáa ich czĊĞü otoczona jest bezpostaciową (lub sáabo
krystaliczną) warstwą ZrSiO4 (Rys. 1). Fakt ten związany
jest z naturalnym procesem niszczenia jego krystalicznej
struktury wskutek siĊgającego setek milionów lat rozpadu
promieniotwórczych zanieczyszczeĔ (m.in. uranu i toru),
znajdujących siĊ w záoĪach piasku w Ğladowych iloĞciach.
Z powyĪszych proszków zestawiono mieszaniny tak, aby
w zakresie subsolidusu w równowadze pozostawaáy poĪądane produkty reakcji w postaci ZrO2 i 3Al2O32SiO2 (Rys. 2).
Próbki formowano w walce o Ğrednicy 10 mm i wysokoĞci
30 mm. Wypalanie przeprowadzono w piecu elektrycznym
Nabertherm RHT08/16 w temperaturach 1400 °C, 1500 °C
i 1600 °C w czasie od 0,5 godz. do 60 godz.
Zastosowane w pracy krzywe wypalania wynikaáy z obliczeĔ entalpii swobodnej sumarycznej reakcji tworzenia siĊ

Rys. 1. Piasek cyrkonowy w Ğwietle spolaryzowanym przy skrzyĪowanych nikolach (pow. 5-krotne).
Fig. 1. Zircon sand in polarized light at crossed Nicols (5x).

Rys. 2. Ukáad ZrO2-SiO2-Al2O3 z zaznaczonym skáadem mieszaniny
wyjĞciowej Al2O3 i ZrSiO4.
Fig. 2. ZrO2-SiO2-Al2O3 system with marked point of starting mixture
composition.

tlenku cyrkonu i mullitu w zastosowanej mieszaninie proszków w róĪnych temperaturach. Zgodnie z tymi obliczeniami
reakcja ta jest moĪliwa w temperaturach powyĪej 1144 °C
(1417 K).
EwolucjĊ mikrostruktury otrzymanych materiaáów po róĪnych czasach spiekania badano poprzez iloĞciowe pomiary
skáadu fazowego metodą Rietvelda (dyfraktometr Philips
X’Pert Pro M), analizĊ mikrostruktury i skáadu chemicznego
(wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy
FEI Nova NanoSEM 200 wyposaĪony w mikroanalizator
rentgenowski EDAX ¿rmy Genessis).

3. Rezultaty
Zastosowanie metody Rietvelda w badanich XRD pozwoliáo na iloĞciowe okreĞlenie zawartoĞci poszczególnych faz
krystalicznych wystĊpujących w badanych ukáadach, wypalanych w podanych warunkach. Na Rys. 3 i 4 zamieszczono

Rys. 3. Skáad fazowy próbek sporządzonych z mieszaniny proszków
ZrSiO4 >150 m i CTC 50, po wypaleniu w róĪnych temperaturach.
Fig. 3. Phase composition of samples prepared from the mixture
of ZrSiO4 >150 m and CTC 50 powders after ¿ring at different
temperatures.
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a)

Rys. 4. Skáad fazowy próbek sporządzonych z mieszaniny proszków
ZrSiO4 <80 m i CTC50, po wypaleniu w róĪnych temperaturach.
Fig. 4. Phase composition of samples prepared from the mixture
of ZrSiO4 <80 m and CTC 50 powders after ¿ring at different
temperatures.

b)

Rys. 5. Skáad fazowy próbek sporządzonych z mieszaniny proszków
ZrSiO4 <80 m i CTC50, wypalanych w temperaturze 1500 °C jako
funkcja czasu.
Fig. 5. Phase composition of samples prepared from the mixture of
ZrSiO4 <80 m and CTC 50 powders ¿red at 1500 °C as a function
of time.

c)

d)

Rys. 6. Skáad fazowy próbek sporządzonych z mieszaniny proszków
ZrSiO4 <80 m i CTC50, wypalanych w temperaturze 1600 °C jako
funkcja czasu.
Fig. 6. Phase composition of samples prepared from the mixture of
ZrSiO4 <80 m and CTC 50 powders ¿red at 1600 °C as a function
of time.
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Rys. 7. Ewolucja mikrostruktury modelowych próbek wypalanych
w 1600 °C przez: a) 0,5 h, b) 2,5 h, c) 5 h i d) 20 h. Ciemne pola
widoczne na obrazach powstaáy wskutek wyrywania ziaren z osnowy
w trakcie obróbki mechanicznej.
Rys. 7. Evolution of microstructure of samples ¿red at 1600 °C for:
a) 0.5 h, b) 2.5 h, c) 5 h, and d) 20 h. Dark areas seen in the BSED
images represent places from where the grains were pulled out
during the grinding operation.
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zawartoĞü tych faz w mieszaninach Al2O3 i proszków piasku
ZrSiO4 o dwu róĪnych uziarnieniach po 5 godz. wypalania
w róĪnych temperaturach. Z danych tych wynika, Īe wyraĨne
(mierzalne) efekty reakcji widoczne są dopiero w temperaturze 1500 °C. Zwraca uwagĊ fakt, Īe w przypadku obydwu
serii próbek iloĞü faz krystalicznych jest porównywalna
(biorąc pod uwagĊ báąd oszacowania), mimo Īe róĪnią siĊ
one wielkoĞcią uziarnienia piasku ZrSiO4. W związku z tym
systematyczne badania w funkcji czasu obróbki ogniowej
wykonano dla serii zawierającej frakcjĊ ZrSiO4 80 m. Na
Rys. 5 wyraĨnie widaü, Īe wraz z czasem wypalania w temperaturze 1500 °C nachylenie linii áączących kolejne punkty
pomiarowe do osi czasu zmniejsza siĊ, a wiĊc szybkoĞü
reakcji z biegiem czasu maleje. MoĪemy tu wyróĪniü dwa
etapy: pierwszy do 20 godz., w którym znacząco zmieniają
siĊ iloĞci zarówno substratów, jak i produktów, oraz drugi,
w którym szybkoĞü reakcji praktycznie zmierza do zera.
Podziaá na wymienione etapy moĪna uzasadniü specy¿czną
budową ziaren ZrSiO4 (patrz Rys. 1); w tej temperaturze
rozkáad na skáadniki tlenkowe odbywa siĊ tylko w czĊĞci
amor¿cznej, natomiast czĊĞü krystaliczna wymaga wiĊkszej
energii aktywacji.
Podobne efekty obserwuje siĊ w przypadku próbek
wypalanych w 1600 °C z tym, Īe pierwszy etap skraca siĊ
do 10 godz., natomiast drugi, wolniejszy trwa do 20 godz.,
po upáywie którego to czasu praktycznie ZrSiO4 jest juĪ
niewykrywalny (Rys. 6). MoĪna wiĊc uznaü, Īe reakcja
rozkáadu ZrSiO4 na skáadniki tlenkowe jest juĪ zakoĔczona,
a w ukáadzie zachodzi jedynie proces mullityzacji. Fakt ten
potwierdza analiza zmian mikrostruktury widocznych na
obrazach z detektora elektronów wstecznie rozproszonych
(BSED; Rys. 7). JuĪ po 0,5 godz. na obrzeĪach widoczne
są ziarna ZrSiO4 otoczone produktem rozkáadu ZrO2, a po
20 godz. miejsca pierwotnie przez nie zajĊte wypeánione są
drobnymi ziarnami tego produktu.
Powstaáa faza krzemionkowa lokuje siĊ pomiĊdzy ziarnami ZrO2, takĪe przemieszcza siĊ na zewnątrz pierwotnego
ziarna ZrSiO4, pomiĊdzy ziarna Al2O3. W Tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy skáadu fazowego w pobliĪu ziaren ZrO2,
stanowiących skupiska w obszarze pierwotnie zajĊtym przez
ZrSiO4 (Rys. 8). PomiĊdzy nimi (punkt 8) bezpostaciowa
faza SiO2 wzbogaca siĊ w Al2O3, co Ğwiadczy o dyfuzji Al3+
w kierunku strefy reakcji rozkáadu ZrSiO4. TakĪe poza tą
strefą wystĊpuje faza bogata w SiO2 (punkty 3 i 4), która
uboĪeje w ten skáadnik wraz ze wzrostem odlegáoĞci (punkty
5, 6 i 7). ObecnoĞü SiO2 na zewnątrz obszaru pierwotnego
ziarna ZrSiO4, związana jest nie tyle z dyfuzją Si4+, co z róĪTabela 1. Analiza EDS w punktach zaznaczonych na Rys. 8.
Table 1. EDS analysis in the points marked in Fig. 8.
Punkt
pomiarowy

Al2O3
[% mol.]

SiO2
[% mol.]

ZrO2
[% mol.]

Al2O3/SiO2

1

54,40

45,60

-

1,19

2

58,82

41,18

-

1,43

3

33,15

66,85

-

0,50

4

16,10

83,90

-

0,19

5

66,62

33,38

-

2,00

6

84,80

15,20

-

5,58

7

75,41

24,59

-

3,07

8

10,77

73,34

15,90

0,15

Rys. 8. Obraz BSE próbki wypalanej w 1600 °C w czasie 10 godz.
z zaznaczonymi punktami o róĪnym skáadzie fazy glinokrzemianowej.
Fig. 8. BSE image of the sample ¿red for 10 h at 1600 °C with marked
points of silica-alumina phase with different chemical composition.

Rys. 9. Obraz BSE próbki wypalanej w 1600 °C przez 20 godzin
pokazujący obszary o róĪnym skáadzie chemicznym i jasne punkty
o zróĪnicowanej wielkoĞci.
Fig. 9. BSE image of the sample ¿red for 20 h at 1600 °C showing
areas of different chemical composition and light points of diversi¿ed size.

nicą objĊtoĞci molowej substratu (ZrSiO4) i powstających
produktów rozkáadu – ZrO2 i bezpostaciowego SiO2. ObjĊtoĞü
zajmowana przez 1 mol ZrSiO4 wynosi ok. 39,3 cm3, podczas
gdy objĊtoĞü produktów po jego caákowitym rozkáadzie ok.
48,2 cm3, czyli wzrost objĊtoĞci wynosi ok. 23%. Tak wiĊc
bezpostaciowy SiO2 przemieszcza siĊ na zewnątrz, w kierunku ziarn Al2O3, wypeániając pory pomiĊdzy nimi.
Dalszy przebieg reakcji prowadzący do tworzenia siĊ
drugiego, krystalicznego produktu reakcji – mullitu – jest
trudny do jednoznacznej interpretacji. Z analizy skáadu fazowego wynika, Īe szybkoĞü tworzenia siĊ tej fazy pokrywa
siĊ z szybkoĞcią zaniku Al2O3 (patrz Rys. 6). Mimo, Īe tak
duĪo mullitu tworzy siĊ juĪ w pierwszym etapie wypalania (ok.
35% po 2,5 godz.) nie jest on widoczny na obrazach BSE,
nawet przy bardzo duĪych powiĊkszeniach. Dopiero po 20
godz. uwidaczniają siĊ obszary o wyraĨnie zaznaczonych
granicach rozdziaáu, co Ğwiadczy o odmieszaniu siĊ faz (Rys.
9). Jak juĪ wczeĞniej udokumentowano te glinokrzemianowe
fazy róĪnią siĊ stosunkiem Al2O3/SiO2. W obszarach bogatych w krzem prawdopodobnie nastĊpuje zarodkowanie
i wzrost krysztaáów mullitu, o czym Ğwiadczy obecnoĞü
jasnych punktów o zróĪnicowanej wielkoĞci (Rys. 9).
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Rys. 10. Proponowany schemat przebiegu wysokotemperaturowych reakcji w ukáadzie ZrSiO4–Al2O3: a) schematyczny obraz kilku ziaren,
b) zbliĪenie pojedynczego ziarna, c) obrazy BSE odpowiadające ilustrowanym etapom.
Fig. 10. A proposed scheme of course of high-temperature reactions in the ZrSiO4-Al2O3 system: a) schematic diagram of several grains,
b) single grain, c) BSE images illustrating the reaction steps.

4. Dyskusja
Badania wykonane w ukáadach modelowych, na które
skáadaáy siĊ grube ziarna piasku cyrkonowego otoczone
drobnymi ziarnami Al2O3 pozwoliáy na opis poszczególnych
etapów prowadzących do tworzenia siĊ koĔcowych produktów reakcji (Rys. 10).
WyjĞciowa mieszanina proszku (Rys. 10/0) poddana
zostaje procesowi wypalania. W etapie I (Rys. 10/I) amor¿czne czĊĞci ZrSiO4 ulegają rozkáadowi na krystaliczny ZrO2
i amor¿czny SiO2. SzybkoĞü rozkáadu jest najwiĊksza na
początku wypalania, póĨniej ulega spowolnieniu, gdyĪ napotyka na wiĊksze opory kinetyczne związane z rozkáadem
krystalicznej czĊĞci ziaren piasku cyrkonowego. Powstaáa
faza krzemionkowa lokuje siĊ zarówno pomiĊdzy krysztaáami
ZrO2, jak równieĪ przemieszcza siĊ na zewnątrz pierwotnego
ziarna ZrSiO4, pomiĊdzy ziarna Al2O3, wskutek wiĊkszej objĊtoĞci produktów rozkáadu. W etapie II, w którym nastĊpuje
caákowity rozkáad ZrSiO4 (Rys. 10/II) produkt reakcji ZrO2
w postaci owalnych ziaren zajmuje początkowe jego miejsce.
Na zewnątrz skupisk ZrO2 w kontakcie z amor¿cznym SiO2
ziarna Al2O3 rozpuszczają siĊ. Powstaje faza glinokrzemianowa bogata w Al2O3. W tej fazie juĪ w początkowych etapach
wypalania powstaje mullit, wykrywany metodą XRD. Faza
krzemionkowa znajdująca siĊ pomiĊdzy ziarnami ZrO2 wzbogaca siĊ w Al2O3 w wyniku dyfuzji Al3+, tworząc fazĊ glinokrze-
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mianową bogatą w SiO2. Tak wiĊc w próbkach wspóáistnieją
dwa rodzaje faz glinokrzemianowych, w których nastĊpuje
zarodkowanie i wzrost dwu rodzajów mullitu. W ostatnim III
etapie reakcji (Rys. 10/III), pierwszy rodzaj mullitu tworzy
warstwĊ wokóá skupisk ziaren ZrO2, drugi o wydáuĪonym
ksztaácie ulokowany jest pomiĊdzy nimi.
Przeprowadzone badania dostarczają równieĪ danych,
waĪnych dla technologii tych materiaáów. Dowodzą, Īe
opory kinetyczne reakcji zachodzących w tym ukáadzie są
duĪe, próg temperaturowy wynosi ok. 1500 °C, podczas gdy
sumaryczna reakcja
2ZrSiO4 + 3Al2O3 ĺ 2ZrO2 + Al6Si2O13
jest termodynamicznie moĪliwa w temperaturze ok. 1144 °C.
Podniesienie temperatury wypalania do 1600 °C powoduje
kilkukrotne zwiĊkszenie iloĞci powstających faz krystalicznych, przy czym szybkoĞü ich tworzenia jest najwiĊksza
w pierwszych etapach trwających do 2,5 godzin.

5. Podsumowanie
Przedstawiono rezultaty badaĔ dotyczące ewolucji mikrostruktury podczas spiekania proszków cyrkonu (ZrSiO4)
i korundu (Al2O3) w zakresie temperatur 1400-1600 °C
w czasie od 30 minut do 60 godzin. Reakcje w fazie staáej
w ukáadzie stechiometrycznej mieszaniny 3Al 2O3Â2SiO2
badano drogą iloĞciowej identy¿kacjĊ tworzących siĊ faz
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technikami dyfrakcji rentgenowskiej oraz poáączonymi technikami mikroskopii skaningowej i spektroskopii rozproszonej
energii promieniowania rentgenowskiego.
Stwierdzono, Īe wysokotemperaturowe reakcje w tym
ukáadzie prowadzą do tworzenia siĊ mullitu i tlenku cyrkonu
(ZrO2). SzybkoĞü reakcji zaleĪy od temperatury, ich intensywnoĞü byáa najwiĊksza w 1600 °C. Początkowy etap obejmuje
rozkáad ZrSiO4 na skáadniki tlenkowe. W kolejnych etapach
zachodzi dyfuzja Al3+ do tworzącej siĊ bezpostaciowej fazy
SiO2, tworzenie siĊ glinokrzemianowych faz o róĪnym stosunku Al2O3/SiO2, zarodkowanie i wzrost krysztaáów mullitu
bogatych w SiO2 w obrĊbie skupisk ziaren ZrO2 i zuboĪonych
o ten skáadnik w obszarach poza nimi.
Przeprowadzone badania modelowe dostarczyáy wartoĞciowych danych dla technologii ogniotrwaáych tworzyw
mullitowo-cyrkoniowych.
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