MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 66, 3, (2014), 310-315

www.ptcer.pl/mccm

Hydrotermalna hydratacja wybranych kruszyw
ogniotrwaáych zawierających cyrkonian wapnia
ILONA JASTRZĉBSKA*, JACEK SZCZERBA**, RYSZARD PROROK, EDYTA ĝNIEĩEK
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisáawa Staszica, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki
i Materiaáów Ogniotrwaáych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
*e-mail: ijastrz@agh.edu.pl
**e-mail: jszczerb@agh.edu.pl

Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono badanie podatnoĞci na hydratacjĊ spiekanych i topionych kruszyw ogniotrwaáych na bazie związku
CaZrO3 oraz ukáadu CaZrO3-MgO, stosowanych do produkcji zasadowych materiaáów ogniotrwaáych. Skáad fazowy badanych kruszyw
wyznaczono metodą XRD. Badanie hydratacji przeprowadzono w autoklawie, zgodnie z normą ASTM C 544-92 w warunkach hydrotermalnych w temperaturze 162 °C i przy odpowiadającym jej ciĞnieniu autogenicznym pary wodnej. Po autoklawizacji próbki poddano analizie
fazowej XRD, termicznej DTA/TG oraz przeprowadzono obserwacje mikroskopowe SEM/EDS. Badania wykazaáy, Īe skáad fazowy i mikrostruktura kruszyw, uksztaátowane podczas jego wytwarzania, mają zasadniczy wpáyw na podatnoĞü na hydratacjĊ. Kruszywa topione,
a takĪe zasobniejsze w cyrkonian wapnia oraz uboĪsze w tlenek magnezu wykazują wiĊkszą odpornoĞü na dziaáanie wody w porównaniu
do kruszyw spiekanych.
Sáowa kluczowe: hydratacja, CaZrO3, MgO, kruszywa ogniotrwaáe, materiaáy ogniotrwaáe

HYDROTHERMAL HYDRATION OF SELECTED REFRACTORY AGGREGATES CONTAINING
CALCIUM ZIRCONATE
This work presents a hydration test of sintered and fused refractory aggregates based on CaZrO3 and the CaZrO3-MgO system. The
phase composition of starting materials was identi¿ed by X-ray powder diffractometry. The hydration test was carried out in an autoclave,
according to ASTM 544-92 at a temperature of 162 °C under an autogenous saturated water vapour pressure. After-hydration, the samples
were analyzed by the XRD, and DTA/TG methods. The microstructure was observed using a scanning electron microscope combined with
an energy-dispersive X-ray spectrometer (SEM/EDS). The results showed that the phase composition and microstructure of aggregates,
that were produced during heat treatment, play a key role in controlling their susceptibility to hydration. The fused aggregates and those
enriched with calcium zirconate, and impoverished with MgO were found to be less prone to hydration in comparison to the sintered ones.
Keywords: Hydration, CaZrO3, MgO, Refractory aggregates, refractory materials

1. WstĊp
Sposób obróbki cieplnej skáadników masy do produkcji materiaáów ogniotrwaáych odgrywa zasadniczą rolĊ
w ksztaátowaniu siĊ ich mikrostruktury wpáywając na wielkoĞü
krysztaáów (ziaren), porowatoĞü, gĊstoĞü, powierzchniĊ
wáaĞciwą, obecnoĞü zanieczyszczeĔ, rodzaj domieszkujących faz. Z kolei uksztaátowanie mikrostruktury znajduje
odzwierciedlenie we wáaĞciwoĞciach uĪytkowych materiaáu
takich jak podatnoĞü na hydratacjĊ, odpornoĞü chemiczna,
a takĪe mechaniczna. Z tych wzglĊdów istotną kwestią jest
modelowanie mikrostruktury materiaáu pod konkretne jego
zastosowanie [1-4].
Materiaáy magnezjowo-cyrkonowe i cyrkonowe znajdują
zastosowanie w takich gaáĊziach przemysáu jak przemysá
cementowy, szklarski, stalowy, które są w obecnym czasie
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najwiĊkszymi odbiorcami materiaáów ogniotrwaáych. Gáówną
zaletą, która predestynuje te materiaáy do stosowania w Ğrodowisku wysokich temperatur jest ich wysoka ogniotrwaáoĞü,
dobra odpornoĞü korozyjna i erozyjna, a takĪe odpornoĞü
na szoki cieplne. Trudne warunki pracy przemysáowych
urządzeĔ cieplnych mogą doprowadziü do przedwczesnego
zuĪywania siĊ materiaáów w wyniku wystĊpowania naprĊĪeĔ
mechanicznych, cieplnych, jak równieĪ oddziaáywania czynników chemicznych w tym wody lub pary wodnej, której obecnoĞü podczas procesu wpáywa destrukcyjnie na materiaá.
Zjawisko to szczególnie dotyczy materiaáów zawierających
tlenki wapnia i magnezu [1-5], które spoĞród tlenków ogniotrwaáych charakteryzuje podwyĪszona podatnoĞü na reakcjĊ
z wodą. W celu zmniejszenia ich reaktywnoĞci z wodą stosuje
siĊ róĪne dodatki chemiczne, np. paki, czĊsto áącznie z dodatkową obróbką cieplną. Nierzadko jednak paki stosowane
do ochrony ziaren CaO i MgO wydzielają toksyczne związki,
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jak benzo[a]piren, benzo[a]antracen, podczas obróbki cieplej, a inne związki chemiczne jak siarka, chlorki czy Àuorki
wpáywają na obniĪoną odpornoĞü korozyjną [1, 6, 7].
W pracy zaprezentowano badania hydratacji kruszyw
ogniotrwaáych na bazie ogniotrwaáego związku CaZrO3
i ukáadu CaZrO3-MgO.

2. Materiaáy i metodyka badaĔ
Do badaĔ uĪyto spiekanych i topionych kruszyw ogniotrwaáych na bazie cyrkonianu wapnia CaZrO3, a takĪe kruszyw na bazie ukáadu MgO-CaZrO3. Materiaá cyrkonianowy,
spiekany i topiony na bazie CaZrO3, zostaá oznaczony
odpowiednio jako CZ.S i CZ.T, a kruszywo zawierające dodatkowo MgO jako DZ.S (spiekane) i DZ.T (topione). Skáad
chemiczny materiaáów zostaá zbadany metodą Àuorescencji
rentgenowskiej (XRF; Philips X’Unique II) i podany w Tabeli
1 wraz z charakterystyką i opisem próbek.
Skáad fazowy badanych materiaáów wyznaczono proszkową metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD,
X’Pert Pro ¿rmy Philips) i przedstawiono w Tabeli 2. Dyfraktogramy materiaáów wyjĞciowych do badania zostaáy
zestawione w czĊĞci eksperymentalnej tej pracy razem z dyfraktogramami próbek po badaniu hydratacji. Analiza skáadu
fazowego cyrkonianowego kruszywa spiekanego wykazaáa,
Īe oprócz fazy CaZrO3 o symetrii ortorombowej materiaá ten
zawiera równieĪ niewielką iloĞü regularnej odmiany ZrO2
stabilizowanej jonami Ca2+. ĝwiadczy o tym wyraĨny reÀeks
obecny na dyfraktogramie charakterystyczny dla tej fazy
przy kącie 2ș równym 30,0722° oraz drugi niewielki reÀeks
przy 59,5997°. Podobna sytuacja wystĊpuje w przypadku
topionego materiaáu na bazie CaZrO3. Materiaá DZ, spiekany
(DZ.S) i topiony (DZ.T), zawiera obok fazy cyrkonianu wapnia
równieĪ wolny peryklaz, który zostaá zidenty¿kowany metodą
rentgenowską. Jak pokazuje literatura oraz przeprowadzona
analiza fazowa, MgO i CaZrO3 nie tworzą ze sobą Īadnych
związków [8]. Ponadto, w skáadzie fazowym obu materiaáów
obecna jest domieszka spinelu wáaĞciwego i niewielki udziaá
tetragonalnego tlenku cyrkonu.
Badanie hydratacji przeprowadzono zgodnie z normą
ASTM C 544-92 na 3 próbkach z kaĪdego rodzaju kruszywa.
Przygotowanie próbki polegaáo na zestawieniu i zmieszaniu
trzech równych masowo frakcji ziarnowych, tj. 3,35 m 1,7 m, 1,7 m - 0,85 m oraz 425 m – 300 m. Masa
kaĪdej frakcji wynosiáa 33,33 g, a masa caáej próbki 100 g.
PróbkĊ umieszczono w tyglu, który wáoĪono do autoklawu
i przetrzymywano przez 5 godzin w warunkach temperatury
162°C i przy odpowiadającym tej temperaturze autogenicz-

nym ciĞnieniu pary nasyconej. Po badaniu próbkĊ zwaĪono
i przesiano przez sito o wielkoĞci oczek 335 m. Pozostaáą
na sicie frakcjĊ równieĪ zwaĪono, a stopieĔ hydratacji wyznaczono wg nastĊpującego wzoru:
stopieĔ hydratacji [%] = (G-H)/G·100

(1)

gdzie:
G – masa próbki wysuszonej po hydratacji [g],
H – masa shydratyzowanej próbki pozostaáej na sicie
335 m [g].
Po badaniu hydratacji próbki poddano analizie skáadu
fazowego metodą XRD, a takĪe przeprowadzono badanie
termiczne metodą róĪnicowej analizy termicznej (DTA, SDT
2960 TA Instruments) oraz termograwimetrii (TG, SDT 2960
TA Instruments) na próbkach podziarna. Obserwacje mikrostruktury przeprowadzono na próbkach nadziarna z uĪyciem
skaningowego mikroskopu elektronowego FEI Nova NanoSEM 200 z analizą pierwiastkową w mikroobszarach EDS.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
3.1. Hydratacja w autoklawie
Wyniki badania hydratacji kruszyw ogniotrwaáych
przedstawiono w Tabeli 3. Badania wykazaáy, Īe proces
hydratacji przebiega intensywniej w materiaáach spiekanych
niĪ topionych, co zostaáo wyznaczone na podstawie wiĊkszej masy podziarna (frakcji, która ulegáa rozdrobnieniu na
skutek hydratacji) w stosunku do caákowitej masy próbki po
badaniu. Próbka DZ.S wykazaáa ponad dwukrotnie wiĊkszy
Ğredni stopieĔ hydratacji w porównaniu do tego samego typu
materiaáu, ale topionego - DZ.T. Jest to prawdopodobnie konsekwencją wytworzonej podczas topienia materiaáu zwartej
mikrostruktury, nie pozwalającej na dostĊp wody do wnĊtrza.
Najbardziej odporny na oddziaáywanie pary wodnej okazaá
siĊ materiaá topiony zasobny w cyrkonian wapnia (CZ.T),
który wykazaá stopieĔ hydratacji zaledwie 1,1%, natomiast
Tabela 2. Skáad fazowy kruszyw ogniotrwaáych zbadany metodą
XRD.
Table 2. Phase composition of refractory aggregates determined
by XRD.
Nazwa badanego
materiaáu

Fazy zidenty¿kowane w analizie XRD

CZ.S

CaZrO3, ZrO2 (stab. Ca2+)

CZ.T

CaZrO3, ZrO2 (stab. Ca2+)

DZ.S

CaZrO3, MgO, MgAl2O4, ZrO2

DZ.T

CaZrO3, MgO, MgAl2O4, ZrO2

Tabela 1. Charakterystyka badanych kruszyw ogniotrwaáych.
Table 1. Characteristics of the refractory aggregates tested.
Oznaczenie
kruszywa

ZawartoĞü tlenku [% mas.]
Al2O3

MgO

CaO

SiO2

ZrO2

HfO2

inne

CZ.S

0,3

0,9

27,8

0,2

69,2

1,4

0,2

DZ.S

0,4

16,9

24,8

0,3

56,3

1,1

0,2

Typ obróbki
cieplnej
spiekany

Ponadto zbadano:
CZ.T

Uzyskany przez topienie CZ.S

DZ.T

Uzyskany przez topienie DZ.S

topiony
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Tabela 3. Wyniki badania hydratacji kruszyw ogniotrwaáych.
Table 3. Results of hydration test of refractory aggregates.
Oznaczenie kruszywa

ĝredni stopieĔ hydratacji [%]

CZ.S

6,4

CZ.T

1,1

DZ.S

70,1

DZ.T

32,5

jego spiekany odpowiednik (CZ.S) osiągnąá Ğrednią wartoĞü
stopnia hydratacji równą 6,4%.

3.2. Identy¿kacja skáadników fazowych (XRD)
Na Rys.1-4 zostaáy przedstawione zestawienia dyfraktogramów, dla kaĪdego z badanych kruszyw ogniotrwaáych, zawierające dyfraktogram próbki wyjĞciowej, a takĪe nadziarna
i podziarna, uzyskanego po badaniu hydratacji. W przypadku
próbki na bazie topionego CaZrO3 w zestawieniu pokazano

tylko dyfraktogram próbki wyjĞciowej oraz nadziarna (Rys.
2), poniewaĪ iloĞü podziarna, uzyskana po hydratacji, byáa
niewystarczająca do wykonania analizy fazowej. Analiza
rentgenowska materiaáu na bazie spiekanego CaZrO3 nie
wykazaáa obecnoĞci Īadnych dodatkowych faz w próbkach
po hydratacji, a róĪnice w intensywnoĞciach poszczególnych
reÀeksów byáy niewielkie. ĝwiadczy to o bardzo dobrej odpornoĞci chemicznej fazy cyrkonianowej na oddziaáywanie
wody. Dla omawianej próbki zaobserwowano jedynie zanik
reÀeksu pochodzącego od stabilizowanej odmiany tlenku cyrkonu przy kątach 2ș wynoszących 30,0722° oraz 59,5997°,
zarówno w nadziarnie jak i podziarnie. Odmienne zachowanie zaobserwowano w przypadku materiaáu topionego CZ.T
(Rys. 2). ReÀeks charakterystyczny dla ZrO2 stabilizowanego
jonami Ca2+ przy 2ș = 30,1172° zwiĊkszyá swoją intensywnoĞü we frakcji nad- i podziarna.
Rys. 3 ilustruje zmiany skáadu fazowego materiaáów na
bazie kruszywa spiekanego z ukáadu CaZrO3-MgO. Frakcja
nadziarna uzyskana po hydratacji (DZ.S N) nie wykazuje
istotnych róĪnic w skáadzie fazowym w porównaniu do próbki

Rys. 1. Zestawienie dyfraktogramów dla wyjĞciowej próbki spiekanej CZ.S oraz próbek po badaniu hydratacji CZ.S N-nadziarno i CZ.S
P-podziarno.
Fig. 1. XRD patterns of sintered starting material CZ.S together with the after-hydration samples CZ.S N-coarse fraction and CZ.S P-¿ne
fraction.

Rys. 2. Zestawienie dyfraktogramów dla wyjĞciowej próbki topionej CZ.T oraz próbek po badaniu hydratacji CZ.T N-nadziarno i CZ.T P-podziarno.
Fig. 2. XRD patterns of the fused starting material CZ.T together with the after-hydration samples CZ.T N-coarse fraction and CZ.T P-¿ne
fraction.
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Rys. 3. Zestawienie dyfraktogramów dla wyjĞciowej próbki spiekanej DZ.S oraz próbek po badaniu hydratacji DZ.S N-nadziarno i DZ.S
P-podziarno.
Fig. 3. XRD patterns of the fused starting material DZ.S together with the after-hydration samples
DZ.S N-coarse fraction and DZ.S P-¿ne fraction.

Rys. 4 Zestawienie dyfraktogramów dla wyjĞciowej próbki topionej DZ.T oraz próbek po badaniu hydratacji DZ.T N-nadziarno i DZ.T P-podziarno.
Fig. 4 XRD patterns of the fused starting material DZ.T together with the after-hydration samples
DZ.T N-coarse fraction and DZ.T P-¿ne fraction.

wyjĞciowej (DZ.S). Z dyfraktogramów zaobserwowaü moĪna
obniĪenie intensywnoĞci reÀeksu pochodzącego od spinelu
magnezowo-glinowego przy kącie 2ș = 36,8103° dla tej próbki. ReÀeksy od fazy spinelowej obecne w próbce wyjĞciowej
przy kątach 44,7845° i 65,1641° obniĪyáy siĊ w nadziarnie
i praktycznie caákowicie zaniknĊáy w podziarnie, jednoczeĞnie pojawiá siĊ nowy reÀeks dla fazy cyrkonianowej przy
kącie 24,8210° (DZ. S N). Frakcja podziarna charakteryzuje
siĊ ponadto obniĪoną intensywnoĞcią reÀeksów dla tlenku
magnezu, co jest skorelowane z jednoczesnym pojawieniem
siĊ na dyfraktogramie tej frakcji reÀeksów pochodzących od
wodorotlenku magnezu, przy kątach 2ș = 18,5488°, 38,0141°
i 58,6860°. Brucyt utworzony w podziarnie jest skutkiem
hydratacji peryklazu zawartego w kruszywie, która zaszáa
w wyniku oddziaáywania pary wodnej w trakcie badania hydratacji. Podobne zachowanie zaobserwowano w przypadku
próbki topionej DZ.T P. W drobnej frakcji zarejestrowano
reÀeksy pochodzące od fazy uwodnionej, Mg(OH)2, z jedno-

czesnym zanikiem reÀeksów charakterystycznych dla MgO.
ReÀeksy dla fazy brucytowej w podziarnie próbki spiekanej
i topionej są dodatkowo poszerzone, co moĪe Ğwiadczyü
o istnieniu roztworów staáych brucytu lub o maáym rozmiarze
utworzonych krysztaáów.

3.3. Obserwacje mikrostruktury (SEM/EDS)
materiaáów po hydratacji
ObecnoĞü wtórnego brucytu, Mg(OH)2, powstaáego na
skutek hydratacji, zarówno w próbkach spiekanych jak i topionych po badaniu hydratacji, potwierdziáa równieĪ analiza
mikrostruktury przy uĪyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z detekcją elektronów wstecznie rozproszonych
BSED, co pokazano na Rys. 5 i 6. Wodorotlenek magnezu
widoczny jest w punktach 1 na Rys. 5a i 5b oraz Rys. 6a
i 6.b jako szare obszary, nieregularne i sáabo zwarte, wystĊpujące w bezpoĞrednim sąsiedztwie tlenku magnezu,
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a)

a)

b)

b)

Rys. 5. ZdjĊcia SEM-BSE spiekanych kruszyw ogniotrwaáych na
bazie ukáadu CaZrO3-MgO (DZ.S) po hydratacji przy powiĊkszeniu:
a) 1000x, b) 5000x; punkty: 1 - Mg(OH)2, 2 - MgO, 3 - CaZrO3.
Fig. 5. SEM-BSE images of sintered refractory aggregates from the
CaZrO3-MgO system (DZ.S) after hydration: a) x1000 mag., b) x5000
mag.; points: 1 - Mg(OH)2, 2 - MgO, 3 - CaZrO3.

Rys. 6. ZdjĊcia SEM-BSE topionych kruszyw ogniotrwaáych na bazie
ukáadu CaZrO3-MgO (DZ.T) po hydratacji przy powiĊkszeniu: a)
2000x, b) 3000x; punkt 1 - Mg(OH)2, 2 - MgO, 3 - CaZrO3.
Fig. 6. SEM-BSE images of the fused refractory aggregates from
the CaZrO3-MgO system (DZ.T) after hydration: a) x2000 mag., b)
x3000 mag.; points: 1 - Mg(OH)2, 2 - MgO, 3 - CaZrO3.

z którego powstaáy. Jasne obszary stanowią cyrkonian wapnia. Fotogra¿e mikroskopowe uwidaczniają ponadto róĪnice
pomiĊdzy mikrostrukturą materiaáu spiekanego i topionego.
W przypadku próbki spiekanej ziarna MgO rozmieszczone
są w formie zaokrąglonej pomiĊdzy ziarnami CaZrO3 i nie
są obecne w Ğrodku ziaren cyrkonianu, co z kolei moĪna
zaobserwowaü w przypadku próbki topionej (Rys. 6a i 6b).
Ponadto w próbce topionej peryklaz obecny jest takĪe na
granicach miĊdzyziarnowych. Taki rozkáad faz, uzyskany
w wyniku obróbki wysokotemperaturowej podczas topienia,
zwiĊksza zagĊszczenie materiaáu, a jednoczesne powoduje
„uwiĊzienie” czĊĞci peryklazu w ziarnach cyrkonianu, co
znacznie ogranicza dostĊp wody oraz jego hydratacjĊ.

3.4. Badania przemian termicznych metodą
DTA-TG
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Rys. 7a i 7b przedstawia odpowiednio krzywe termicznej
analizy róĪnicowej (DTA) oraz termograwimetrycznej (TG)
dla wszystkich badanych kruszyw ogniotrwaáych. Wszystkie
krzywe odpowiadają drobnej frakcji podziarna uzyskanej po
badaniu hydratacji. Krzywa róĪnicowa dla spiekanego materiaáu CZ.S nie zawiera Īadnych efektów endotermicznych,
natomiast wszystkie pozostaáe krzywe wykazują obecnoĞü
jednego efektu endotermicznego, który dla poszczególnych próbek charakteryzuje siĊ inną temperaturą początku
efektu, jak równieĪ jego maksimum. Efekt ten jest związany
z uwalnianiem siĊ cząsteczek H2O z brucytu [4]. NajwiĊkszą temperaturĊ maksimum tego efektu wykazuje materiaá
topiony CZ.T (419 °C), nastĊpny w kolejnoĞci jest materiaá
DZ.T (400 °C), a najmniejszą wartoĞü maksimum efektu
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wiĊkszy niĪ dla jego spiekanego odpowiednika CZ.S. Podobnie jest w przypadku materiaáu DZ.

4. Wnioski

a)

b)
Rys. 7. Krzywe termicznej analizy róĪnicowej (a) i termograwimetrycznej (b) drobnych frakcji podziarna badanych kruszyw
ogniotrwaáych.
Fig. 7. DTA (a) and TG (b) curves of ¿ne fractions of the refractory
aggregates tested.

rozkáadu brucytu posiada materiaá spiekany DZ.S (377 °C).
Przyczyna róĪnic w maksimum temperatury rozkáadu jest
związana ze zwartoĞcią i stopniem uksztaátowania mikrostruktury materiaáu podczas obróbki cieplnej na etapie jego
wytwarzania. Materiaá topiony wykazuje wiĊkszą zwartoĞü, tj.
wiĊkszy stopieĔ zagĊszczenia mikrostruktury oraz mniejszą
iloĞü porów, a takĪe jak pokazaáy badania czĊĞü MgO jest
ulokowana we wnĊtrzu ziaren CaZrO3. Z tych wzglĊdów
tworzenie brucytu w takim materiale jest trudniejsze, o czym
Ğwiadczy mniejszy stopieĔ hydratacji materiaáu topionego
(Tabela 3). Tym samym, brucyt powstaáy w takim materiale
bĊdzie siĊ trudniej rozkáadaá w porównaniu do wodorotlenku
utworzonego w materiale o mniejszym zgĊszczeniu, duĪym
udziale porów otwartych i spĊkaĔ tzn. o „luĨniejszej” mikrostrukturze. Efekt endotermiczny związany z rozkáadem
Mg(OH)2 wiąĪe siĊ ze spadkiem masy próbki, co pokazane
zostaáo na Rys. 7b. Krzywe TG badanych materiaáów pokazują, Īe początek intensywnego spadku masy, związanego
z rozkáadem Mg(OH)2, rozpoczyna siĊ w temperaturze ok.
320 °C, natomiast koniec efektu przypada na temperaturĊ
ok. 420 °C. Procentowa skala masy wskazuje, Īe wielkoĞü
ubytku masy, w podziarnie uzyskanym po hydratacji, nie
koreluje ze stopniem hydratacji materiaáu. Pomimo, iĪ materiaá topiony CZ.T wykazaá najmniejszy stopieĔ hydratacji,
to procentowy udziaá powstaáego w podziarnie brucytu jest

Jak wykazaáy przeprowadzone badania proces hydratacji
przebiega intensywniej w kruszywach spiekanych niĪ topionych, co objawia siĊ makroskopowo poprzez rozdrobnienie
materiaáu wyjĞciowego. Rozdrobienie to jest spowodowane
gáównie przez tworzenie fazy uwodnionej brucytu na ziarnach
i granicach miĊdzyziarnowych peryklazu, której objĊtoĞü
jest znacznie wiĊksza w porównaniu do MgO, prowadząc
do pĊkania polikrystalicznego ziarna. àatwoĞü z jaką woda
dostaje siĊ do objĊtoĞci materiaáu jest konsekwencją mikrostruktury uksztaátowanej podczas obróbki cieplnej w procesie
wytwarzania póáproduktu. Topienie prowadzi do otrzymania
materiaáu o zwartej mikrostrukturze, tzn. o wiĊkszej gĊstoĞci
i mniejszej porowatoĞci, co w naturalny sposób utrudnia
dostĊp wody do wnĊtrza ziaren, dlatego materiaáy topione
badane w tej pracy wykazaáy mniejszy stopieĔ hydratacji
w porównaniu z materiaáami otrzymanymi drogą reakcji w fazie staáej. JednakĪe gáównym czynnikiem odpowiadającym
za odpornoĞü chemiczną materiaáu na dziaáanie wody jest
skáad fazowy. Materiaáy zawierające wolny MgO hydratyzują
áatwo i tym bardziej im wiĊksza jego zawartoĞü, natomiast jak
wykazaáy badania, materiaáy zasobne w CaZrO3 są bardzo
odporne na oddziaáywanie wody. Wyznaczony stopieĔ hydratacji materiaáów na bazie CaZrO3 jest związany z hydratacją
domieszki MgO i moĪe byü związany z oddziaáywaniem podwyĪszonego ciĞnienia pary wodnej, które mogáo doprowadziü
do rozluĨnienia mikrostruktury i niewielkiego rozdrobnienia.
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