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Streszczenie
Praca zawiera wyniki badań nad przebiegiem reakcji tworzenia się heksaglinianu wapnia CaAl12O19 (CA6) podczas wypalania mieszaniny proszków dwuglinianu wapnia CaAl4O7 (CA2) i Al2O3. Reakcja ta ma istotne znaczenie w kształtowaniu się mikrostruktury materiałów
ogniotrwałych na bazie wymienionych związków. Heksaglinian wapnia tworzący się na styku powierzchni dużych ziaren Al2O3 z otaczającą je osnową CA2 powoduje wzrost porowatości materiału oraz wprowadza lokalne zmiany rozszerzalności cieplnej. Znajomość reakcji
tworzenia się CA6 jest niezbędna w projektowaniu technologii powyższych materiałów. W pracy wyznaczono stopień przereagowania
w układzie w funkcji temperatury i czasu wypalania przy użyciu dyfraktometrii rentgenowskiej z zastosowaniem metody Rietvelda. Ewolucję mikrostruktury analizowano na podstawie obrazów SEM i widm EDS. Na podstawie zebranego materiału doświadczalnego określono
kinetyczny próg temperaturowy reakcji oraz sformułowano jej równania kinetyczne. Stwierdzono, że najwolniejszym etapem elementarnym limitującym jej przebieg jest wzrost zarodków CA6, tworzących się na granicy rozdziału CA2-Al2O3
Słowa kluczowe: heksaglinian wapnia, kinetyka reakcj i, układ CaAl4O7-Al2O3

THE REACTION MECHANISM OF CALCIUM HEXA-ALUMINATE FORMATION IN THE CaAl4O7-Al2O3 SYSTEM
This work presents the results of research over a course of formation of calcium hexa-aluminate CaAl12O19 (CA6) during firing a mixture of calcium dialuminate CaAl4O7 (CA2) and Al2O3 powders. The CA6-forming reaction is important in evolution of the microstructure
of refractory materials made from these compounds. Calcium hexa-aluminate, which forms at the interface of coarse Al2O3 grains and
surrounding matrix CA2, increases porosity, and introduces local changes of thermal expansion. Knowledge of the CA6-forming reaction is
necessary in designing technologies of the foregoing materials. In the study, a degree of conversion as a function of temperature and time
of firing the materials in the system were determined by X-ray diffractometry and the Rietveld method. The evolution of microstructure was
analysed by using SEM images and EDS spectra. The kinetic temperature threshold and kinetic equation of the reaction were formulated,
basing on the collected experimental data. It has been found that the slowest elementary step limiting its course is growth of CA6 nuclei,
forming at the CA2-Al2O3 interface.
Keywords: Calcium hexa-aluminate, Reaction kinetics, CaAl4O7-Al2O3 system

1. Wprowadzenie
Dwuglinian wapnia CaAl4O7 (skrócony zapis CA2) jest
znanym materiałem, głównie stosowanym jako składnik cementów wysokoglinowych na spoiwa betonów ogniotrwałych
[1-3]. W pracach [4, 5] zauważono, że spośród 7 związków
tworzących się w układzie CaO-Al2O3, CA2 charakteryzuje się, obok wysokiej temperatury topnienia (ok.1762 °C),
bardzo niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej,
nawet ujemnym do temperatury 500 °C. Ta ostatnia cecha
stała się podstawą do projektowania nowych materiałów
ogniotrwałych, odpornych na wstrząsy cieplne. Zasadniczym
założeniem w projektowaniu tych materiałów jest taki dobór
komponentów wyjściowych, aby drobnoziarnista faza CA2
(poniżej 0,01 mm) otaczała ziarna innych wysokooogniotrwałych składników z grupy tlenków lub węglików o wyższej
frakcji ziarnowej [6-8]. Według założeń, tak uzyskane kompozyty powinny posiadać bardzo niskie współczynniki rozszerzalności cieplnej pod warunkiem, że ich mikrostruktura
jest ukształtowana w ten sposób, że CA2 stanowi fazę ciągłą.

Masy składające się z miałkiej osnowy dwuglinianu Ca
i osadzonych w niej grubych ziaren korundu należy zaliczyć
do grupy mas reaktywnych. Oznacza to, że w czasie wypalania zachodzić będzie racja chemiczna na styku ziaren Al2O3
z ziarnami CA2 z utworzeniem heksaglinianu wapnia (CA6)
według następującego równania:
CaAl4O7 + 4Al2O3 = CaAl12O19

(1).

Obliczenia zmian potencjału termodynamicznego ΔG tej
reakcji w funkcji temperatury jest trudne z uwagi na brak
w bazach danych odpowiednich danych termodynamicznych. Jednakże w praktyce użyteczna jest często jedynie
ogólna ocena znaku ΔG z równania: ΔG = ΔH - TΔS bez wykonania szczegółowych obliczeń, uwarunkowanych dostępnością danych termodynamicznych wszystkich reagujących
substancji. Omawiany przypadek to reakcja egzotermiczna
(ΔH < 0) pomiędzy ciałami stałymi, przebiegająca bez skokowych zmian stanu skupienia substancji uczestniczących
w procesie (rozkład termiczny, krystalizacja, topienie, pa-
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rowanie). Można więc przyjąć, że jest ona izoentropowa
(ΔS ≅ 0). Tak więc ΔG tej reakcji jest ujemne w całym
zakresie temperatur interesujących technologa. W świetle
tych rozważań o jej przebiegu decydować będą opory natury kinetycznej. W związku z tym ważnym zadaniem dla
technologii tych materiałów są badania natury podstawowej
w zakresie kinetyki i mechanizmu powyższej reakcji w danych temperaturach. Tworzenie się CA6 na styku ziaren
Al2O3 i CA2 powoduje rozluźnienie mikrostruktury materiału
wskutek naprężeń rozciągających w osnowie, powodujących
powstawanie mikrospękań i wzrost porowatości otwartej.
Naprężenia te powstają z uwagi na fakt, że objętość molowa substratów jest ponad 2-krotnie mniejsza od objętości
molowej produktu CA6. Powodować one mogą także lokalne
zmiany współczynnika rozszerzalności cieplnej materiału.
Celem pracy są badania kinetyki tworzenia się CA6 w reakcji pomiędzy korundem i dwuglinianem wapnia, a w tym
kontekście ocena stabilności chemicznej materiałów złożonych z CA2 i Al2O3.

2. Metodyka badań
Badania kinetyki reakcji tworzenia się heksaglinianu
wapnia wykonano sporządzając mieszaninę proszków CA2
i komercyjnego Al2O3 o porównywalnym uziarnieniu równym
ok. 0,015 mm, w proporcjach stechiometrycznych, określonych przez równanie reakcji. Próbki po homogenizacji zostały uformowane w kształtki w postaci walców o średnicy
10 mm i wysokości 30 mm przy użyciu prasy hydraulicznej
pod ciśnieniem 80 MPa.
Po zaformowaniu próbki wypalano w różnych temperaturach celem wyznaczenia temperaturowego „progu” kinetycznego. Stopień przereagowania α po różnych czasach reakcji
w określonej temperaturze wyznaczono na podstawie zmian
ilościowych poszczególnych faz.
Osobną serię próbek wykonano przy użyciu proszku CA2
o średniej wielkości ziarna 0,015 mm z różną zawartością
dodatku korundu o uziarnieniu 0,2 – 0,5 mm. Po zaformowaniu w podanych wyżej warunkach i wysuszeniu poddano je
wypalaniu w temperaturze 1600 °C w czasie 3 godz. W tych
samych warunkach otrzymano serię próbek bez dodatku
Al2O3, z czystego CA2.
Mikrostrukturę otrzymanych materiałów scharakteryzowano poprzez analizę obrazów SEM uzyskanych za pomocą
mikroskopu elektronowego FEI Nova NanoSEM 200 wraz
z analizatorem składu chemicznego EDAX firmy Genesis.
Poremaster 60 firmy Quantachrom posłużył do określenia
porowatości i gęstości otrzymanych próbek. Skład fazowy
materiałów określano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego za pomocą dyfraktometru Empyrean firmy
Panalytical. Ilości poszczególnych faz określano metodą
Rietvelda.

3. Wyniki badań oraz ich analiza
Wstępna część badań miała na celu wyznaczenie kinetycznego progu temperaturowego reakcji tworzenia się heksaglinianu wapnia w badanym układzie. Na Rys. 1 przedstawiono
zmiany ilości poszczególnych składników wyrażone w ułamkach wagowy wraz ze wzrostem temperatury wypalania
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Rys. 1. Zależność skłądu fazowego materiałów wypalonych w czasie
4 godzin od temperatury.
Fig. 1. Temperature dependence of phase composition of materials
fired during 4 h of soaking.

W zakresie temperatur do 1300 °C opory kinetyczne reakcji są tak duże, że jej efekty nie są obserwowane na dyfraktogramach rentgenowskich. Znaczne jej przyśpieszenie
obserwuje się dopiero w temperaturach powyżej 1350 °C.
W temperaturze 1350 °C stopień przereagowania – mierzony zawartością CA6 – jest niewielki; po czterech godzinach wypalania ilość CA6 w stechiometrycznej mieszaninie
proszków CA2 i Al2O3 wynosi zaledwie ok. 18% wagowych.
W związku z tym badania kinetyki tej reakcji przeprowadzono w wyższej temperaturze 1400 °C. Na Rys. 2 zamieszczono dyfraktogramy rentgenowskie zarejestrowane po różnych
czasach reakcji w tej temperaturze, na których zaznaczono
charakterystyczne piki dla każdego związku występującego
w układzie.
Na podstawie analizy dyfraktogramów rentgenowskich
obliczono stopień przereagowania α w funkcji czasu wypalania; na Rys. 3 jest to krzywa udziału CA6 wyrażonego
w ułamkach wagowych. Zależność ta jest nie liniowa, co
wskazuje na złożony mechanizm reakcji. Zgodnie z podejściem stosowanych w badaniach kinetyki procesów heterogenicznych określono funkcję stopnia przereagowania F(α),
która zależy od mechanizmu reakcji. W badanym układzie
funkcja ta liniowo zależy od temperatury, jeżeli przyjmuje się
model reakcji Avramiego-Erofiejewa, w którym tworzenie się
i wzrost zarodków jest etapem limitującym szybkość procesu. Równanie kinetyczne dla takiego przypadku przyjmuje
ogólną postać:

F (α ) = ln 1 = k ⋅ t m ,
1− α

(2)

w którym k oznacza stałą szybkości zarodkowania, m wykładnik potęgowy zależny od mechanizmu reakcji i czynnika geometrycznego. Spośród podstawowych równań
opisujących kinetykę reakcji w fazie stałej model ten daje
najlepszą zgodność statystyczną (współczynnik korelacji),
jeżeli przyjmie się wartość wykładnika potęgowego m = 2
(Rys. 4). Jest on charakterystyczny dla procesów, w których tworzą się zarodki w kształcie płytek, a o szybkości
ich wzrostu decyduje dyfuzja jonów w fazie stałej. Stałą
szybkości zarodkowania obliczona na podstawie danych
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zamieszczonych na Rys. 4 w temperaturze 1400 °C k =
1,83·10-5 s-1.

Rys. 2. Dyfraktogramy rentgenowskie zarejestrowane po różnych
czasach wypalania mieszaniny proszków CaAl4O7 i Al2O3 w temperaturze 1400 ºC.
Fig. 2. X-ray diffraction patterns of the mixture of CaAl4O7 and Al2O3
powders after various times of firing at 1400°C.

Rys. 3. Skład fazowy materiałów w układzie CA2-Al2O3 w funkcji
czasu wypalania w 1400 °C.
Fig. 3. Phase composition of materials in the CaAl4O7-Al2O3 system as a function of firing time at 1400 °C.

Na podstawie analizy obrazów SEM (Rys. 5) oraz ogólnych termochemicznych właściwości obydwu faz dwuglinianu Ca i korundu można przypuszczać, że heksaglinian wapnia powstaje wskutek dyfuzji jonów Ca2+ do granicy styku
z ziarnem Al2O3. Po powstaniu zarodków CA6 w obszarze
kontaktu proces będzie limitowany przez dyfuzję tych jonów
poprzez tę fazę. Pośrednim dowodem na taki mechanizm
jest fakt, że płytki CA6 stykające się bezpośrednio z ziarnem
korundu mają mniejsze rozmiary niż te od strony CA2.
Występowanie CA6 w tym materiale z jednej strony jest
korzystne ze względu na wysoką ogniotrwałość tego związku, z drugiej powoduje rozluźnienie mikrostruktury, a co za
tym idzie wzrost porowatości otwartej (Tabela 1).
Wzrost udziału objętościowego korundu, więc intensyfikacja reakcji z CA2, powoduje powstanie porów o coraz
większych rozmiarach. Pory te mogą powstawać na etapie
formowania, których eliminację w toku wypalania uniemożliwia reakcja chemiczna, lub też mogą być porami wtórnymi
związanymi ze zmianą objętości układu spowodowaną tą
samą reakcją. Zgodnie z obliczeniami objętość molowa substratów wynosi ok 115 cm3/mol, produktu ok. 200 cm3/mol, co
oznacza ok. dwukrotny jej wzrost w trakcie powyższej reakcji.

Rys. 4. Zależność funkcji stopnia przereagowania F(α) od czasu
reakcji w układzie CaAl4O7-Al2O3.
Fig. 4. Time dependence of degree conversion function F(α) in the
CaAl4O7-Al2O3 system.

Rys. 5. Obraz SEM kryształów CA6 na granicy rozdziału CA2-Al2O3
w materiale z grubym ziarnem Al2O3.
Fig 5. SEM image of CA6 crystals on CA2-Al2O3 phase boundary in
material with coarse Al2O3 grain.
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Tabela 1. Parametry mikrostruktury zmierzone metodą porozymetryczną (materiały z grubym ziarnem Al2O3).
Table 1. Microstructural parameters determined by porosimetric method (materials with coarse Al2O3 grains).
Próbka

Gęstość pozorna, dpoz. Gęstość rzeczywista, drz
[g/cm3]
[g/cm3]

Porowatość, P
[%]

Mediana

Moda

CA2

2,31 ± 0,02

2,66 ± 0,02

13,01± 0,39

5,14

6,00

CA2 + 10% Al2O3

2,37 ± 0,05

2,84 ± 0,02

16,58 ± 0,41

5,37

5,33

CA2 +20% Al2O3

2,42 ± 0,04

2,96 ± 0,03

18,13 ± 0,54

6,12

5,23

CA2 +30% Al2O3

2,38 ± 0,05

3,06 ± 0,03

22,46 ± 0,58

7,25

6,92

4. Podsumowanie
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