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Streszczenie
Celem pracy byáo przeĞledzenie zmian zachodzących w zaczynach z ukáadu MgO-SiO2-H2O w czasie ich sezonowania w temperaturze
20 °C. W tym celu sporządzono zaczyn spiekanego tlenku magnezu wraz z mikrokrzemionką oraz wodą. Stosunek molowy MgO/SiO2
wynosiá 2:1, natomiast stosunek wody do czĊĞci staáych wynosiá 1:2. Sporządzony zaczyn sezonowano w szczelnych polietylenowych
workach do 460 dni. NastĊpnie zaczyny po upáywie okreĞlonego czasu poddawane byáy badaniom termicznym DTA-TGA-EGA, analizie
rentgenogra¿cznej XRD oraz badaniom w podczerwieni FTIR. Dodatkowo próbki zaczynu po sezonowaniu przez 180 dni poddano wygrzewaniu w trzech róĪnych temperaturach: 500 °C, 700 °C i 900 °C, a nastĊpnie zbadano je za pomocą analizy XRD. W wyniku badaĔ
stwierdzono, Īe wraz z upáywem czasu sezonowania zmienia siĊ uporządkowanie wewnĊtrzne w zaczynach, jak równieĪ pojawiają siĊ
nowe fazy uwodnione związane z warstwowymi krzemianami magnezu.
Sáowa kluczowe: betony zasadowe, magnezja, materiaáy ogniotrwaáe, mikrokrzemionka, MSH

CHANGES IN THE COMPOSITION OF PASTES IN THE MgO-SiO2-H2O PHASE SYSTEM
The aim of this work was to investigate changes that occur in pastes from the MgO-SiO2-H2O phase system during ageing at 20 °C.
The study consisted on preparation of pastes showing a MgO:SiO2 ratio of 2 and a water to solid ratio of 0.5. The obtained mixtures were
aged up to 460 days at 20 °C. All the samples were placed in sealed polyethylene bags. After the speci¿c time, free water was removed
from the pastes. Examination of the aged pastes included thermal, XRD and FTIR analyses. Additionally, after 180 days, the samples of
pastes were heated at 500 °C, 700 °C or 900 °C for 24 hours, and after that examined by XRD. The research revealed changes in the
internal arrangement of pastes with the aging time, and the formation of new hydrated phases associated with layered magnesium silicates.
Keywords: Basic castables, Magnesia, Microsilica, M-S-H, Refractories

1. WstĊp
Magnezja spiekana i topiona jest jednym z najwaĪniejszych surowców wykorzystywanych przez przemysá
materiaáów ogniotrwaáych. Gáównym skáadnikiem magnezji
jest peryklaz, który zawdziĊcza popularnoĞü swoim wáaĞciwoĞciom, takim jak wysoka ogniotrwaáoĞü (temperatura
topnienia MgO 2825–2840 °C) oraz dobra odpornoĞü na
alkaliczne Ğrodowisko pracy, w tym szczególnie na zasadowe ĪuĪle. WĞród wielu rodzajów materiaáów ogniotrwaáych
opartych na magnezji w ostatnim czasie coraz wiĊksze zainteresowanie wywoáują betony zasadowe. Betony te są mniej
rozpowszechnione niĪ betony oparte na tlenku Al2O3, jednak
ich potencjalne zastosowanie jest równie szerokie. Gáównym
czynnikiem limitującym zastosowanie betonów zasadowych
jest proces hydratacji MgO, z którym jest związana zmiana
objĊtoĞci, powodująca uszkodzenia w materiale. Brak wiedzy na temat interakcji miĊdzy wodą a tlenkiem magnezu
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oraz metod kontroli procesu hydratacji za pomocą róĪnych
czynników sprawia, iĪ betony zasadowe na bazie MgO wciąĪ
nie są wykorzystywane na szeroką skalĊ [1–4].
W celu zapobieĪenia hydratacji MgO naleĪy zahamowaü
proces jego rozpuszczania i (lub) strącania brucytu. MoĪna
to osiągnąü poprzez dodatek związków chemicznych, które
ulegaáyby adsorpcji na powierzchni ziaren magnezji. W literaturze moĪna znaleĨü doniesienia na temat wielu takich substancji np. kwasu winowego i cytrynowego [1, 9-10]. WĞród
tych Ğrodków niezwykle obiecującym inhibitorem procesu
hydratacji, wydaje siĊ mikrokrzemionka. Mikrokrzemionka
w wysoko alkalicznym Ğrodowisku (pH 10–12) jakie siĊ tworzy w czasie hydratacji MgO ulega przeksztaáceniu w kwas
krzemowy. Kwas ten reagując z brucytem tworzy nastĊpnie
skrytokrystaliczną fazĊ uwodnionych krzemianów magnezu
tzw. fazĊ MSH, która otaczając ziarna MgO zapobiega ich
dalszej hydratacji [1, 8-9].
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Faza MSH nie tylko chroni przed hydratacją MgO, ale
stanowi takĪe nowy system wiąĪący nieformowanych materiaáów ogniotrwaáych. System ten posiada szereg zalet
związanych z eliminacją spoiwa cementowego z betonu, jak
równieĪ wpáywem mikrokrzemionki na konsystencjĊ i urabialnoĞü betonów ogniotrwaáych. Dodatkowo faza MSH wpáywa
pozytywnie na wáaĞciwoĞci betonów po wypaleniu tworząc
wiĊĨbĊ forsterytową o wysokiej ogniotrwaáoĞci ok. 1840 °C.
Celem pracy byáo przeĞledzenie zmian zachodzących
w zaczynach z ukáadu MgO-SiO2-H2O w czasie ich sezonowania w temperaturze 20 °C.

2. Materiaáy i metody badaĔ
Badaniom poddano zaczyn sporządzony poprzez zmieszanie tlenku magnezu z mikrokrzemionką i wodą. Jako
materiaáów wyjĞciowych uĪyto tlenku magnezu (Nedmag,
Holandia) oraz mikrokrzemionki (Elkem 995 U, Norwegia),
w stosunku molowym MgO/SiO2 2:1 oraz wody w stosunku
woda/cząstki staáe równym 0,5.Mediana rozkáadu wielkoĞci
ziaren dla tlenku magnezu wynosiáa 18,5 m, natomiast dla
mikrokrzemionki 0,26 m.
Otrzymany zaczyn, po zhomogenizowaniu byá nastĊpnie sezonowany do 460 dni w szczelnych polietylenowych
workach, w temperaturze 20 °C. Po okreĞlonym czasie
z pobranych próbek zaczynu usuwano wolną wodĊ (poprzez
kilkakrotne przemywanie acetonem), w celu przerwania
procesu hydratacji i nastĊpnie poddawano je badaniom.
Dodatkowo próbkĊ zaczynu po sezonowaniu przez 180 dni
wygrzano w trzech temperaturach 500 °C, 700 °C i 900 °C
przez 24 godziny, a nastĊpnie poddano ją badaniu XRD.
Badania próbek sezonowanego zaczynu obejmowaáy
badania termiczne DTA-TGA-EGA w zakresie od 20 °C do
1000 °C, przy szybkoĞci wzrostu temperatury 10 °C/min
(Netzsch STA 449 ze spektrometrem masowym Netzsch
QMS 403), analizĊ XRD w zakresie 2ș = 5-90° (PanalyticalX’Pert-Pro), analizĊ FTIR obejmującą zakres Ğredniej
podczerwieni (MIR) od 400–4000 cm-1 (Brucker 70V) oraz
analizĊ SEM-EDS przeprowadzoną na przeáamach w niskiej
próĪni (Detektor LVD, NOVA NANO SEM 200 z analizatorem
EDS ¿rmy EDAX)

3. Wyniki i dyskusja
Na Rys. 1 przedstawiono wyniki analizy XRD próbek
sezonowanych do 460 dni w 20 °C. Jak moĪna zauwaĪyü,
przez pierwsze trzy dni sezonowania dominującymi fazami
byá peryklaz i brucyt. Oprócz nich na rentgenogramach
moĪna zauwaĪyü takĪe szeroką linie dyfrakcyjną w zakresie
od ok. 17° do ok. 27° 2ș charakterystyczną dla krzemionki
amor¿cznej, do której zalicza siĊ mikrokrzemionkĊ. Po 10
dniach pojawiają siĊ trzy szerokie linie dyfrakcyjne w zakresie
2ș = 23–30°, 2ș = 35–39°, 2ș = 58–62°, które moĪna przypisaü skrytokrystalicznej fazie MSH. Faza MSH ze wzglĊdu
na swój skrytokrystaliczny charakter nie jest bezpoĞrednio
identy¿kowalna za pomocą analizy XRD, nie mniej jednak
na dyfraktogramach generuje ona szerokie linie dyfrakcyjne
na podstawie, których moĪna wnioskowaü o jej obecnoĞci
w zaczynie. Na Rys. 1 moĪna równieĪ zauwaĪyü spadek
intensywnoĞci linii dyfrakcyjnych pochodzących od MgO
oraz zanik linii dyfrakcyjnych pochodzących od brucytu

Rys. 1. Wyniki analizy XRD próbek zaczynu sezonowanych do 460
dni w temperaturze 20 °C.
Fig. 1. XRD patters of paste after ageing up to 460 days at 20 °C.

przy jednoczesnym wzroĞcie intensywnoĞci szerokich linii
dyfrakcyjnych pochodzących od fazy MSH.
W przypadku analizy XRD próbek wygrzanych (Rys. 2)
w temperaturze 500 °C moĪna zaobserwowaü obecnoĞü
zarówno fazy MSH jak równieĪ peryklazu. Zmienia siĊ to
po wygrzewaniu zaczynu w temperaturze 700 °C, w której
zanika faza MSH, natomiast pojawia siĊ nowa faza w postaci
forsterytu. Forsteryt przy tym stosunku molowym tlenków
substratów moĪna traktowaü jako fazĊ oczekiwaną. Sytuacja
zmienia siĊ po wygrzaniu próbki zaczynu w temperaturze
900 °C, gdzie oprócz forsterytu i peryklazu, jako trzecia faza
pojawia siĊ enstatyt. W związku z tym, moĪna stwierdziü, Īe
synteza krzemianów magnezu nie zachodzi jednostopniowo
z krystalizacją forsterytu, ale w sposób bardziej skomplikowany. Z badania XRD wynika, iĪ pierwszym obserwowalnym
produktem syntezy jest forsteryt, obok którego nastĊpnie
syntetyzuje enstatyt. Pomimo stechiometrycznego stosunku
tlenków w zaczynie w temperaturze 900 °C nie osiąga siĊ
wiĊc peánej równowagi termodynamicznej, którą charakteryzowaáoby peáne przereagowanie substratów do postaci
forsterytu. Taki przebieg zmian w zaczynie wykazuje równieĪ
podobieĔstwo do rozkáadu trioktaedrycznych fyllokrzemianów dwuwarstwowych o pakietach 1:1, który zachodzi
topotaktycznie z wydzieleniem forsterytu i enstatytu.
Kolejnym badaniem jakiemu poddano próbki zaczynu
byáa analiza termiczna DTA-TGA-EGA. Wyniki tej analizy
przedstawiono na Rys. 3. Jak widaü wszystkie próbki niezaleĪnie od czasu sezonowania wykazaáy trzy podstawowe
efekty termiczne. Pierwszym z tych efektów jest efekt endotermiczny z maksimum w temperaturze ok. 100 °C, ale
rozciągający siĊ w zaleĪnoĞci od czasu sezonowania nawet
do 200 °C. Efekt ten jest poáączony z wydzielaniem wody
powodującym spadek masy próbek. ĝwiadczy to o obecnoĞci wody neolitycznej w próbce jak równieĪ niewielkiej
iloĞci wody adsorpcyjnie związanej, której wystĊpowania
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Rys. 2. Wyniki analizy XRD próbek zaczynu sezonowanych przez
180 dni w temperaturze 20 °C i wygrzewanych do temperatury
900 °C.
Fig. 2. XRD patterns of pastes after ageing for 180 days at 20 °C
and heated up to 900 °C.

Rys. 3. Wyniki badaĔ termicznych DTA-TGA-EGA próbek zaczynu
sezonowanych do 460 dni w temperaturze 20 °C.
Fig. 3. DTA-TGA-EGA curves for pastes after ageing up to 460
days at 20 °C.

nie moĪna wykluczyü pomimo ostroĪnego manipulowania
próbką w czasie badania.
Kolejnym efektem zaobserwowanym dla wszystkich próbek zaczynów niezaleĪnie od czasu sezonowania jest endotermiczny efekt ok. 400 °C. Efekt ten jest sáabo zaznaczony
na krzywej DTA, nie mniej jednak związany jest z wyraĨnym
spadkiem masy oraz wydzieleniem wody, co Ğwiadczy naj-
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prawdopodobniej o rozkáadzie brucytu obecnego w zaczynie.
Na podstawie analizy termicznej moĪna stwierdziü obecnoĞü
brucytu takĪe w próbkach zaczynu sezonowanego przez 460
dni, pomimo iĪ analiza XRD nie wykazaáa jego obecnoĞci
w tych próbkach. W przypadku próbek zaczynów sezonowanych powyĪej 3 dni moĪna zauwaĪyü, Īe efekt pochodzący
od rozkáadu brucytu poáączony jest z nastĊpnym szerokim
efektem do ok. 700 °C, nie mającym wyraĨnego odzwierciedlenia na krzywej DTA, ale związanym ze zmianą masy,
jak równieĪ z wydzieleniem siĊ wody. Ten szeroki efekt jest
najprawdopodobniej związany z obecnoĞcią uwodnionych
krzemianów magnezu, przy czym jego charakter wskazuje
na brak ich uporządkowania wewnĊtrznego. Wyniki te są
zgodne z obserwacjami XRD, a pojawienie siĊ efektu związanego z uwodnionymi krzemianami magnezu zbiega siĊ
z identy¿kacją fazy MSH na rentgenogramach.
Ostatnim efektem z trzech charakterystycznych dla
wszystkich próbek zaczynów jest efekt w temperaturze ok.
850 °C. Jest to efekt związany z syntezą krzemianów magnezu. BezpoĞrednio przed efektem egzotermicznym moĪna
w przypadku próbek sezonowanych przez okres co najmniej
180 dni zauwaĪyü zwiĊkszone wydzielanie siĊ wody. Efekt
ten nie ma odzwierciedlenia na krzywej DTA, a zmiana masy
z nim związana jest bardzo niewielka. Pomimo tego biorąc
pod uwagĊ wyniki badaĔ przedstawione przez SzczerbĊ
i wspóápracowników [7] dla zaczynów o stosunku molowym
1:1 moĪna wnioskowaü, iĪ jest to endotermiczny efekt
związany z dehydroksylacją faz uwodnionych krzemianów
magnezu, który dodatkowo nakáada siĊ na efekt egzotermiczny syntezy forsterytu. Mechanizm taki zgadza siĊ zarówno
z wynikami badaĔ termicznych pomimo braku efektu na
krzywej DTA, jak równieĪ z badaniami XRD wygrzewanych
próbek zaczynu, wskazując na obecnoĞü w zaczynie fyllokrzemianów rozkáadających siĊ topotaktycznie.
W przypadku analizy w podczerwieni próbek sezonowanych przez okres 460 dni, pojawia siĊ szereg pasm
charakterystycznych dla związków uwodnionych w zakresie
powyĪej 3000 cm-1. Pasma 3694 cm-1 i 3587 cm-1 związane
są z drganiami rozciągającymi grup MgOH odpowiednio
trioktaedrycznymi i dioktaedrycznymi, przy czym pasmo
ok. 3587 cm-1 jest pasmem charakterystycznym dla fyllokrzemianów. Kolejne pasmo przy 3451 cm-1 pochodzi od
drgaĔ rozciągających grup OH wody koordynacyjnej i wraz
z pasmami 1686 cm-1 i 1637 cm-1 pochodzącymi od drgaĔ
zginających w cząsteczkach wody, Ğwiadczy o obecnoĞci
wody zeolitycznej. Pasma 3359 cm-1 i 3250 cm-1 związane są
równieĪ z obecnoĞcią cząsteczek wody i pochodzą od drgaĔ
rozciągających grup OH. Pasma 1411 cm-1 oraz 1493 cm-1 są
identy¿kowane jako drgania pochodzące od grup CO. Inny
charakter mają pasma 1188 cm-1, 1157 cm-1 oraz 1057 cm-1.
Związane są one z drganiami rozciągającymi SiO. Pasma
przy 641 cm-1 i 889 cm-1 mogą byü związane z drganiami
translacyjnymi grupy OH podobnie jak pasmo ok. 987 cm-1.
Pasma 551 cm-1, 470 cm-1 oraz 445 cm-1 są związane z wibracjami grup SiOSi. Na podstawie badaĔ w podczerwieni
moĪna wnioskowaü o obecnoĞci w badanym zaczynie fyllokrzemianów, nie mniej jednak ze wzglĊdu na obecnoĞü pasm
wykazujących podobieĔstwo do róĪnych grup uwodnionych
krzemianów magnezu naturalnie wystĊpujących w przyrodzie, zaklasy¿kowanie badanego zaczynu do jednej z nich
nie jest moĪliwe [8–11].
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Rys. 4. Widmo w podczerwieni próbki zaczynu sezonowanej przez
460 dni.
Fig. 4. Infrared spectrum of paste aged for 460 days.

Na Rys. 5 przedstawiono obraz SEM zaczynu po sezonowaniu przez okres 460 dni. Jak widaü na obrazie zaczyn
charakteryzuje siĊ doĞü zwartą mikrostrukturą i pomimo
wyraĨnie odróĪnialnych elementów budowy niemal identycznym skáadem tlenkowym, co wskazuje na homogenicznoĞü
zaczynu. Oprócz tego na podstawie analizy EDS moĪna
stwierdziü, Īe stosunek tlenków MgO do SiO2 pomimo zaáoĪonej wartoĞci wynoszącej 2 w rzeczywistoĞci nie przekracza
wartoĞci 1,1.

moĪna stwierdziü, Īe w zaczynach sezonowanych przez
dáuĪszy okres czasu obecne są fyllokrzemiany magnezu,
nie mniej jednakĪe ze wzglĊdu na podobieĔstwo pasm
naleĪących do badanego zaczynu z widmami dla róĪnych
grup fyllokrzemianów nie da siĊ na podstawie tego badania
jednoznacznie stwierdziü przynaleĪnoĞci faz z badanego
zaczynu do konkretnej grupy fyllokrzemianów. RównieĪ,
obserwowany na podstawie badania SEM-EDS, stosunek
tlenków MgO do SiO2 w zaczynie wynoszący 1,1 nie pasuje
do Īadnego z naturalnie wystĊpujących mineraáów. Biorąc
jednak pod uwagĊ zarówno wyniki badaĔ termicznych, jak
równieĪ XRD wygrzewanych próbek zaczynu moĪna zauwaĪyü, Īe w temperaturach powyĪej 700 °C w zaczynach
zachodzi topotaktyczna reakcja rozkáadu faz uwodnionych,
co wskazuje na obecnoĞü fyllkorzemianów o pakietach 1:1,
których naturalnymi przedstawicielami są mineraáy z grupy
serpentynu. Na tej podstawie sądziü moĪna, Īe badany
zaczyn skáada siĊ z kilku faz skrytokrystalicznych o róĪnych
stosunkach MgO do SiO2, w tym takĪe faz podobnych
w swym charakterze do fyllokrzemianów o pakietach 1:1.
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