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ABSTRAKT 

Disertační práce je zaměřena na studium, výzkum a vývoj žárovzdorné keramiky pojené 

fosfátovou vazbou. Hlavní motivací je připravit fosfátové pojivo umožňující přípravu netvarových 

izolačních materiálů pěněním „in situ“. V technologii žárovzdorné keramiky jsou nejběžnějšími 

fosfátovými pojivy sloučeniny systému Al2O3-H3PO4. Díky amfoterní povaze hliníku a jeho oxidů 

vyžaduje však tuhnutí a tvrdnutí těchto pojiv zvýšené teploty, než je dosaženo alespoň 

manipulačních pevností. Tato práce se tedy zaměřuje na prozkoumání možnosti přípravy 

fosfátových pojiv na bázi ortofosfátů yttritých. Tato pojiva by mohla umožnit přípravu fosfátové 

keramiky klasickým způsobem, tj. reakcí pojiva a reaktivního kameniva, aniž by hrozilo porušení 

sktruktury takto lehčeného materiálu, ještě před dosažením manipulační pevnosti a finálním 

výpalem. Yttrium je výrazně zásaditější povahy než hliník a v systému Y2O3-H3PO4 je tedy i 

reaktivnější. Oxid yttritý je vysoce žárovzdorný materiál a slinutý fosforečnan yttritý má 

znamenité vlastnosti, jak z hlediska teplotní, tak z hlediska korozní odolnosti, což by mohlo 

adekvátně kompenzovat vyšší cenu tohoto materiálu. Experimentální část práce se tedy věnuje 

možnosti přípravy pojivové fáze v systému Y2O3-H3PO4. Bylo navrženo různé složení záměsí pro 

přípravu pojivové fáze Y(H2PO4)3 a vzniklé produkty těchto reakčních směsí byly 

charakterizovány z hlediska fázového i chemického složení. Pro popis procesů tuhnutí a tvrdnutí 

připravených fází, byly tyto produkty analyzovány „in situ“ pomocí termické analýzy a 

vysokoteplotní difrakce až do 1300 °C. Finální vysokoteplotní produkty byly charakterizovány 

z hlediska jejich morfologie a chemického složení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Fosfátová pojiva, fosfátová keramika, CBPC, fosfátová žárovzdorná keramika, ortofosforečnan 

yttritý, Y(H2PO4)3, YPO4.  
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ABSTRACT 

The doctoral thesis is focused on the study, research and development of refractories with 

phosphate bonding. Primary motivation is preparation of phosphate-based binders that can be 

applied for non-shaped insulating material fabricated by “in situ” foaming. The phosphate binders 

based on Al2O3-H3PO4 system are one of the most common in refractory technology. The 

amphoteric nature of the aluminum and its oxides require the setting of Al2O3-H3PO4 binders 

under the higher temperatures. Application of higher temperatures is necessary to obtain the 

minimal manipulation strength of as-prepared green bodies. The main goal of the work is 

preparation of ytrium phosphate-based binders via different preparation techniques. Yttrium based 

binders would allow phosphate refractory preparation by standard way, i.e. via reaction between 

binder and reactive aggregate, without structural disintegration of foamed material even before 

getting manipulation strength or the final firing procedure. Yttrium is more basic than aluminum 

and therefore more reactive in Y2O3-H3PO4 system. Yttrium oxide is highly refractory material 

and sintered yttrium monophosphate has got excellent properties from the thermal and corrosive 

stability point of view. This fact should compensate higher price of this material. Experimental 

part of this work studies the possibilities of binders preparation in Y2O3-H3PO4 system. The 

mixtures were designed to prepare binding phase Y(H2PO4)3. Products of these reactions were 

characterized in phase and chemical point of view. In order to study and describe setting and 

hardening processes of phosphate binders, the products were “in situ” analyzed by the thermal 

analyses and high-temperature diffraction analyses up to the 1300 °C. High temperature products 

were then characterized by means of phase and chemical composition and morphology.  

 

KEYWORDS:  

Phosphate binder, phosphate ceramics, CBPC, phosphate refractory, yttrium orthophosphate, 

Y(H2PO4)3, YPO4. 
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1  ÚVOD 

Keramika je nejstarší člověkem uměle vytvářený materiál. Nachází využití jak ve stavebnictví, 

tak v průmyslu kde je mimo jiné je nepostradatelná při výrobě ostatních druhů materiálu, 

především kovů, skla, cementu atd. a dále je nenahraditelná v energetickém průmyslu. Keramické 

materiály vynikají především svou odolností vůči zvýšené teplotě a žáru. Žárovzdorná keramika je 

stabilní a odolná i za vysokých teplot, ale právě její výroba tradiční cestou slinováním nebo 

tavením vyžaduje velké množství energie a často čistě neplastické žárovzdorné suroviny 

vyžadující přídavek pojiva pro zpracování tvarování i konečné mechanické pevnosti. 

Fosfátová pojiva umožňují materiál spojovat a vytvrzovat již při nízkých teplotách, oproti 

pojivům s keramickou vazbou. Jejich pevnost a adheze, díky jejich chemické podstatě, zůstává 

vysoká i za vysokých teplot na rozdíl od běžných pojivových systémů hydraulických pojiv. 

Výhodou fosfátových pojiv je také jejich jednoduché chemické složení, které při vhodné 

kombinaci pojiva a plniva nekontaminuje materiál prvky a sloučeninami tvořícími eutektika a 

výrazně snižujícími žárovzdornost. Z energetického i ekologického hlediska je však největší 

výhodou fosfátových pojiv právě jejich schopnost tuhnutí a vytvrzování za nízkých teplot. 

Produkty tohoto chemického vytvrzení jsou při použití například hlinitého fosfátového pojiva 

stabilní i za vysokých teplot.  

Vzhledem ke stále rostoucí spotřebě energie a souvisejícím znečišťováním životního prostředí 

mohou být fosfátová pojiva, díky úspoře energie na výpal při některých aplikacích vhodnou 

ekologickou náhradou materiálů vyžadujících vysoké teploty pro výpal. Minerální suroviny pro 

výrobu fosfátů jsou v zemské kůře velmi rozšířené podobně jako suroviny pro výrobu jiných 

anorganických pojiv. 
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2  CÍL PRÁCE 

Disertační práce je zaměřena na studium, výzkum a vývoj žárovzdorné keramiky pojené 

fosfátovou vazbou v systému Y2O3-H3PO4. Pro disertační práci byly vytyčeny tyto cíle: 

 Literární rešerše současného stavu poznání technologie přípravy fosfátové keramiky a pojiv 

na bázi Y2O3-H3PO4. 

 Prostudování reaktivity pevného oxidu yttritého a roztoku kyseliny fosforečné. 

 Příprava vhodných záměsí v systému Y2O3-H3PO4 s cílem připravit pojivovou fázi, tedy 

především Y(H2PO4)3 a studium produktů těchto reakcí. 

 Studium tuhnutí a tvrdnutí připravených pojivových fází za zvýšených teplot. 

 Charakterizace vysokoteplotních produktů výpalu připravených fází. 
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3  TEORETICKÁ ČÁST 

Použití fosfátových pojiv je podobné použití cementů, ale struktura a vlastnosti konečného 

výrobku odpovídají keramice. Jsou to rychle tuhnoucí a pevné materiály. Vznikají reakcí kationů 

kovů s fosforečnanovými aniony. Směsi některých oxidů s kyselinou fosforečnou vytvářejí pojiva 

tuhnoucí za nízkých teplot. Pojivo je tvořeno reakcí „in situ“ mezi vhodným oxidem a H3PO4 

(případně kyselým fosforečnanem), reakcí mezi fosforečnanem a H3PO4 nebo konečně použitím 

kapalného fosfátového pojiva, tj. směsi fosforečnanu a H3PO4. Původní motivací vývoje těchto 

materiálů byla snaha o výrobu dobrého dentálního cementu, ale tyto materiály nacházejí využití 

v různých odvětvích než v biokeramice, a to včetně konstrukční keramiky, zpracování odpadů, 

těžby ropy ve vrtech aj.. 

Velkou výhodou použití fosfátové keramiky v biomateriálech, zejména v dentálních aplikacích 

jsou fosfátové ionty v jejich struktuře. Kosti obsahují fosforečnan vápenatý, a proto mohou 

býtfosfátové keramické materiály obecně biokompatibilní s lidskými tkáněmi .  

Fosfátová pojiva mají několik výhod oproti jiným cementům a pojivům. Na rozdíl od 

dentálních polyalenoátových cementů jsou anorganické a nejsou toxické. Oproti portlandskému 

cementu, který je velmi bazický, fosfátová pojiva jsou neutrální a jsou stabilní v poměrně širokém 

rozsahu pH okolního prostředí. Vznikají z přírodních materiálů, takže suroviny pro jejich výrobu 

jsou poměrně snadno dostupné. Z tohoto důvodu jsou výrazně levnější než jiné cementy na bázi 

reakcí kyselina – zásada. Jsou samovazné, tedy druhá vrstva se naváže dokonale na první již 

ztuhlou vrstvu. [1] 

Významné je pak chování produktů tuhnutí těchto pojiv při zahřívání na vysoké teploty. 

Zatímco u většiny anorganických pojiv nastává rozklad pojiva, a tím oslabení pojivého účinku za 

zvýšených teplot, u fosfátových pojiv zůstává dosažená pevnost zachována. Příčinou je postupná 

dehydratace a na ni navazující krystalizace dehydratovaných produktů. Funkci pojiva plynule 

přejímá vysokoteplotní produkt. Proto mají fosfátová pojiva zvláštní význam pro výrobu 

žárovzdorných materiálů. [2] 

Z vědeckého hlediska je nazývání všech pojiv tuhnoucích při pokojové teplotě cementem 

nevhodné. Vysoce krystalické struktury, jako je fosfátová keramika, vznikají chemickou reakcí při 

pokojové teplotě. Tyto materiály jsou keramikou díky své krystalické struktuře a zároveň jsou 

cementy, protože tuhnou při pokojové teplotě. Takovéto materiály lze klasifikovat jako chemicky 

vázanou keramiku (chemically bounded ceramics – CBC). Pokud jsou pro její vznik použity 

silikáty, jedná se o chemicky vázanou silikátovou keramiku. Pokud pro vznik materiálů slouží 

fosfáty, jedná se o chemicky vázanou fosfátovou keramiku (chemically bounded phosphate 

ceramics CBPC). V angličtině je poslední písmeno C zkratkou jak pro „cements“ tak pro 

„ceramics“, a proto tyto zkratky umožňují obejít debatu o definici materiálu.  

Vlastnosti CBC leží mezi keramikou a cementy. Částice v CBC jsou spojeny matricí vzniklou 

chemickou reakcí stejně jako v cementech, ale produkty těchto reakcí jsou většinou krystalické. 

Jejich pevnosti jsou vyšší než u cementů, ale mnohem nižší než u slinuté keramiky. Korozní 

odolnost se blíží keramice, ale mohou být citlivé vůči erozi tak jako cementy. [1] 
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3.1 ŽÁROVZDORNÉ KERAMICKÉ MATERIÁLY 

Žárovzdornost materiálu je odolnost působení vysokých teplot. Určuje se žároměrné shody 

testovacích tělísek – žároměrek. Tuto zkoušku definuje ČSN EN 993-12: Zkušební metody pro 

žárovzdorné výrobky tvarové hutné – Část 12: Stanovení žárovzdornosti. Žárovzdorné materiály 

jsou v obecné praxi definovány jako materiály, jejichž žárovzdornost je rovna nebo vyšší než 

žároměrka 150, což odpovídá ekvivalentní teplotě 1500 °C.  

Hlavním projevem působení žáru na keramický materiál jsou trvalé délkové a objemové změny. 

Hlavní příčinou lineární i objemové nestálosti je nedostatečná teplota a výdrž při jejich výpalu. 

Zvýšit teplotu výpalu některých výrobků nemusí být možné z technologických nebo i 

ekonomických důvodů, avšak důvodem může být i neoptimalizovaná technologie výpalu nebo stav 

pece. Zkoušením odolnosti materiálů vůči působení žáru se zabývá ČSN EN 993-10: Zkušební 

metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné – Část 10: Stanovení trvalých délkových změn 

v žáru. Z trvalých délkových změn a jejich měření byl odvozen pojem klasifikační teplota. Obecně 

je definována jako teplota, při níž dosáhnou délkové změny dané hodnotu. Požadovaná limitní 

délková změna bývá 2–3 % a výdrž na dané teplotě bývá obvykle 4 nebo 24 hodin v závislosti na 

druhu keramiky.  

Pro praxi nezávisí použitelnost materiálu čistě jen na teplotní odolnosti, ale podle typu aplikace 

i na chemické odolnosti za vysokých teplot v mnohdy korozivních atmosférách, nebo vůči 

taveninám, dále na teplotní vodivosti, porozitě, nasákavosti i odolnosti proti náhlým teplotním 

změnám. I tyto zkoušky jsou definovány v normě ČSN EN 993 a dalších.  

Žárovzdorné výrobky se dělí na tvarové (ČSN EN ISO 10081: Klasifikace žárovzdorných 

výrobků tvarových hutných), netvarové (ČSN EN ISO 1927: Žárovzdorné výrobky netvarové – 

monolitické) a výrobky izolační (ČSN EN 1094: Žárovzdorné výrobky izolační).  

Fosfátová pojiva mají určité aplikace ve všech těchto odvětvích výroby, nicméně hlavní je ve 

výrobě netvarový žárovzdorných materiálů. Výroba netvarových žárovzdorných materiálů 

překračuje globálně i u nás 50 % celkového objemu výroby žárovzdorných materiálů. Způsob 

pojení materiálu hraje u netvarových žárovzdorných materiálů velmi důležitou roli. Tabulka 1 

uvádí druhy vazeb a jejich teplotní rozsah působení. Anorganicko-chemická vazba poskytuje 

největší rozsah působení a to od teploty zpracování až prakticky po hranici žárovzdornosti, kde ale 

už pevnost mohou snadno přejímat keramické vazby. Anorganická pojiva na bázi fosfátů poskytují 

velmi dobré pojivové vlastnosti a jejich zpracovatelnost a proces tuhnutí lze účinně řídit. [3] 

 

Tabulka 1: Teplotní rozmezí působení jednotlivých druhů vazby [3] 

Typ vazby 
Teplotní rozsah působení [°C] 

začátek Konec 

keramická (100) 1000 Tavení 

hydraulická 20 200–600 

organická – chemická 50 < 250 

anorganická – chemická 20–300 1000–1400 

 

Keramika na bázi oxidu hlinitého (korundová keramika) je nejpoužívanější oxidovou 

keramikou. Skutečnost, že stabilní α-Al2O3 neprodělává až do teploty tání modifikační přeměny, je 

velkou výhodou této keramiky. [3] 
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3.2 ZÁKLADNÍ SUROVINY PRO PŘÍPRAVU ŽÁROVZDORNÉ CBPC 

3.2.1 Fosfor, kyselina fosforečná a fosfáty 

Poprvé byl fosfor izolován alchymistou Henningem Brandtem v roce 1669 zahuštěním a 

destilací moči za vysokých teplot. Páry byly kondenzovány ve vodě za vzniku prvku v podobě bílé 

voskovité substance, která na vzduchu ve tmě svítila. Robert Boyle proces izolace fosforu 

zdokonalil (1680) a v následujících letech vyrobil oxid fosforečný a kyselinu fosforečnou;  a 

označoval prvek jako „aerical noctiluca“, ale brzy bylo obecně přijato jméno fosfor (Phosphoros 

z řeckého „phos“ – světlo a „poros“ přinášet). [4] 

Fosfor 15P je prvkem 5B skupiny periodické soustavy prvků. V základním stavu je jeho 

elektronová konfigurace valenční sféry 3s
2
 3p

3
. Při vazebných interakcích se u fosforu mohou 

zapojit i 3d orbitaly, čímž se odlišuje od dusíku, s nímž má podobné některé vlastnosti. Přestože je 

fosfor nekov, lze u něj nalézt některé vlastnosti svědčící o tom, že v periodickém systému stojí 

velmi blízko rozhraní kovů a nekovů. 

Formálnímy přesuny elektronů lze nalézt a vyjádřit některé možné mezní elektronové 

konfigurace valenční sféry atomů fosforu ve sloučeném stavu (viz Obr. 1) 

 

 
Obr. 1: Schématické vyjádření oxidačních stavů a elektronových konfigurací fosforu [5] 

 

Dosažení maximálního záporného oxidačního stavu −III tedy vyžaduje přijetí tří elektronů; 

dosažení kladných oxidačních stavů III a V je podmíněno odtržení tří, resp. pěti elektronů. Takové 

počty přesouvaných elektronů jsou příliš velké, aby mohly být při vytváření vazeb atomu fosforu 

s ostatními prvky skutečně realizovány. Elektronegativita fosforu 2,1 brání spontánnímu přesunu 

elektronové hustoty z těchto atomů při vytváření vazeb s jinými elektronegativnejšími prvky, ale 

není dost velká, aby mohl fosfor při vazbě s elektropozitivnějšími prvky „přetáhnout“ vazební 

elektrony do oblasti své valenční sféry. Atomy fosforu jsou proto ve většině svých sloučenin 

zapojeny do systému kovalentních vazeb a jednoatomové ionty prakticky netvoří. Dosti běžně se u 

fosforu vyskytují vazby homonukleární. Pestrost možných vazebných situací je značná a fosfor se 

tedy vyskytuje prakticky ve všech oxidačních stavech od −III do V.  

Díky těmto chemickým vlastnostem fosfor vytváří rozsáhlý soubor sloučenin. Přitom chemie 

tohoto prvku je velmi rozmanitá a variabilita vlastností a struktur jeho sloučenin je značná. Obecně 

lze fosfor označit za reaktivní nekov. [5] 

Fosfor je 11. prvek v pořadí podle zastoupení v zemské kůře. Prakticky všechny jeho známé 

pozemské minerály jsou ortofosfáty, avšak redukovaný fosfidový minerál schibersit (Fe, Ni)3P je 

možné nalézt ve většině meteoritů. Bylo popsáno přes 200 krystalických fosfátových minerálů, ale 

drtivá většina celkového množství fosforu se vyskytuje v jediné skupině minerálů, a to v apatitech, 

které jediné mají i technický význam. Obecný zjednodušený vzorec apatitů je 3Ca3(PO4)2·CaX2, 

což je Ca10(PO4)6X. Navíc existují obrovská ložiska amorfních fosfátových hornin, fosforitů, 

jejichž složení se blíží složení fluorapatitu.  
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Fosfor je také nenahraditelný biogenní prvek a vyskytuje se přirozeně ve všech organismech 

minimálně ve fosfátovém cyklu a v DNA či RNA, ale i v dalších důležitých procesech a orgánech 

živých organismů a v neposlední řadě důležitým prvkem při stavbě kostí obratlovců. [4] 

 

3.2.1.1 Výroba kyseliny fosforečné 

Základními surovinami pro získávání fosforu nebo jeho sloučenin jsou fosfáty – apatity a 

fosfority. Apatity jsou magmatického původu a fosfority vznikly větráním apatitu a také 

sedimentací tělesných schránek živočichů; jsou méně kompaktní a více znečištěné. 

Nejvýznamnějším představitelem suroviny s apatitickou strukturou je fluorapatit. Velké zásoby 

kvalitního fluorapatitu byly na poloostrově Kola v Rusku. Dnes jsou již však z větší části 

vyčerpány a intenzívně se za ně hledá odpovídající náhrada. Ložiska apatitů jsou také ve 

Vietnamu. Fosfority se nacházejí v severní a střední Africe, v USA a některých ostrovech v tichém 

oceánu.  

Netěkavá korozivní kyselina fosforečná, běžně asi 85%, je nedráždivá viskózní kapalina. 

Světová výroba je 50 mil. tun (v r. 2000 [6]) a její množství stále vzrůstá (udává se v přepočtu na 

P2O5). Výroba probíhá dvěma způsoby. 

Výroba rozkladem přírodních fosforečnanů (apatit, fosforit aj.) kyselinou sírovou je označována 

jako extrakční způsob. Proces lze opsat chemickou rovnicí: 

10 H2SO4+Ca10F(PO4)6 → 10 CaSO4+6 H3PO4+2 HF   (exotermická reakce)  (1) 

Uvolněná kyselina se extrahuje z roztoku vodou a vodný roztok kyseliny se tepelně 

zkoncentruje. Druhým způsobem výroby je spalování elementárního fosforu vzduchem (termický 

způsob), kdy vzniká dusivý, dráždivý a hygroskopický oxid fosforečný, který se absorbuje ve vodě 

na kyselinu téměř bez nečistot. Proces popisují následující reakce (2) a (3): 

 2 P2+5 O2 → 2 P2O5    (exotermická reakce)    (2) 

2 P2O5+ 6 H2O → 4 H3PO4  (exotermická reakce)    (3) 

Termická kyselina fosforečná se pro svoji vyšší čistotu používá k výrobě fosforečných solí 

(nejčastěji sodných, používaných do pracích prostředků), dále v potravinářství, farmacii apod. [6] 

 

3.2.1.2 Disociace kyseliny fosforečné 

Za předpokladu, že kyselina fosforečná při smísení s vodou, ztrácí vodík ve formě protonů (H
+
) 

a vznikají fosfátové anionty (H2PO4
− 

, HPO4
2−

, PO4
3−

). Množství protonů uvolněných při disociaci 

je závislé na pH prostředí ve kterém disociace probíhá. Tyto disociační reakce jsou reprezentovány 

následujícími rovnicemi: 

H3PO4 → H
++H2PO4

-
 2,15 < pH < 7,2       (4) 

H2PO4 
-
→ H++HPO4

2-
 7,2 < pH < 12,37       (5) 

HPO4
2-
 → H++PO4

3-
  pH > 12.37.      (6) 

Disociované částice jsou dominantní v rozsahu pH daným rovnicemi (4)–(6). Při pH < 2,15 je 

dominantní nedisociovaná H3PO4, a proto je tato oblast pH nevhodná pro tvorbu keramiky, jelikož 

se neúčastní acidobazických reakcí ve vodném prostředí. V intervalu pH 2,15–7,2 je dominantní 

částicí H2PO4
−
 a je možné identifikovat pouze minoritní množství nedisociované kyseliny či 

naopak více disociovaných aniontů. Při pH vyšším než 7,2 je pak dominantní aniont HPO4
2−

 a 

minoritními jsou pak H2PO4
−
 a PO4

3−
 a tak dále. Oblast pH 0–2,15 není vhodná pro tvorbu CBPC, 
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protože reakce mezi kyselinou a zásadou je v této oblasti velmi bouřlivá a nevznikají homogenní a 

kompaktní hmoty a pevné materiály. Naproti tomu interval pH 2,15–7,2 se zdá být ideální, jelikož 

reakce probíhající při smísení zásaditých oxidů s roztokem kyseliny je možné kontrolovat a řídit. 

Proto je reakce (5) nejlépe aplikovatelná při tvorbě CBPC. [1] 

 

3.2.1.3 Neutralizace kyseliny fosforečné a vznik kyselých fosfátů 

Kovové oxidy, jako například oxidy hliníku a hořčíku, jsou ve fosfátových roztocích rozpustné 

do maximálního rozsahu jejich rozpustnosti. Rozpuštěná část těchto oxidů reaguje s fosfátovými 

anionty a tvoří odpovídající hydrogen-fosfáty (kyselé fosfáty) a fosfáty. Například, při pH < 2,15, 

je reakce mezi nedisociovanou kyselinou fosforečnou H3PO4 a oxidem hořečnatým MgO 

spontánní. Také vzniká minoritní fáze Mg(H2PO4)2 reakcí rozpuštěného MgO a H2PO4
−
. V oblasti 

pH 2,15–7,2 je dominantním reakčním produktem Mg(H2PO4)2, ale vznikají i minoritní fáze jako 

je MgHPO4. Při pH v intervalu 7,2–12,37 je majoritní reakční produkt MgHPO4 a vznikají také 

další. Je tedy možné produkovat požadované hydrogen-fosfáty kovů zaváděním kovových oxidů 

do roztoků se specifickým pH. Jestliže je řízena rychlost reakce, pak se tyto hydrogen-fosfáty 

zpevňují a tvoří CBPC. Reakce kyselé a zásadité složky ve vodním prostředí jsou tedy základním 

procesem při tvorbě CBPC. Protože v kyselém roztoku je vždy obsaženo více složek a také 

protože všechny kovové oxidy nejsou dokonale rozpuštěny, výsledný keramický materiál se skládá 

z více než jedné fosfátové fáze a obsahuje vždy také nezreagovaný kovový oxid.  

Typickou reakci kyseliny a zásady v tomto systému je možné popsat rovnicí (7) 

MOx+n H3PO4+m H2O → MH3(PO4)n+(m+x)∙H2O,     (7) 

kde x odpovídá polovině valence kovu M, n ≥ ( 
2
/3 )x a m je libovolné celé číslo, které určuje 

množství vody přidané do reakce. Tato voda i jakákoliv jiná vznikající během reakce může 

zůstávat v systému jako krystalizační voda, nebo může být uvolněna jako volná voda. Různé 

reakční produkty pro reakci Al2O3 poskytují následující reakce: 

AlO3
2⁄
+3 H3PO4 → Al(H2PO4)3+

3
2⁄ ∙H2O, x = 

3
/2, n = 3, m = 0,   (8) 

AlO3
2⁄
+2 H3PO4 → AlH(HPO4)2+

3
2⁄ ∙H2O, x = 

3
/2, n = 2, m = 0,   (9) 

AlO3
2⁄
+3 2⁄  H3PO4 → Al(HPO4)2+

3
2⁄ ∙H2O, x = 

3
/2, n = 

3
/2, m = 0,   (10) 

AlO3
2⁄
+H3PO4 → AlPO4+

3
2⁄ ∙H2O, x = 

3
/2, n = 1, m = 0,    (11) 

Další zvolené hodnoty n dávají lineární kombinace těchto primárních reakcí nebo tyto reakce a 

nadbytečnou H3PO4. Například pro x = 3/2 a n = 4 pro Al vzniká AlH9(PO4)4, což odpovídá reálně  

Al(H2PO4)3 + H3PO4. Každá z těchto reakcí je dominantní v různém pH, které je závislé na složení 

vodného roztoku H3PO4. Například pro 7 ≥ pH ≥ 2 se bude kyselina fosforečná disociovat za 

vzniku aniontů H2PO4
−
 dle rovnice (4). V takto vzniklém kyselém prostředí tedy v přítomnosti 

protonů H
+
 se oxidy také částečně rozpouští za vzniku kationtů, které jsou pouze meziproduktem a 

dále se rekombinují s anionty H2PO4
−
. Touto rekombinací dochází k částečné neutralizaci roztoku 

a ke změně druhu vznikajících aniontů kyseliny fosforečné. Jelikož s rostoucí kyselostí aniontů 

roste i jejich rozpustnost, roste i jejich reaktivita. Reagují tak s dalším rozpuštěným oxidem kovu 

za vzniku ještě neutrálnějších produktů. Například Al(H2PO4)3 je neutralizován Al2O3 podle 

rovnice: 

Al(H2PO4)3+2 AlO3
2 ⁄
→ 3 AlPO4+3 H2O       (12) 
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Reakce (12) naznačuje, že částečně kyselé fosfátové soli jsou pouze přechodné fáze. Následkem 

toho je možné používat tyto přechodné produkty jako startovací prášky, které reagují s oxidy a 

tvoří více neutrálních solí, které pak vytváří keramiku. Užití kyselých komponent pomáhá 

zpomalit reakce kyseliny a zásady a vytváří vhodné podmínky pro vznik homogenní keramiky.  

K použití kyselých fosfátů jako kyselých komponent reakcí kyselina – zásada je primárním 

požadavkem rozpustnost ve vodě. Jestliže jsou tyto kyselé fosfáty použity jako donor aniontu při 

přípravě CBPC, vznikají fosfáty s nižší rozpustností. Naproti tomu H3PO4 je ve vodě snadno 

rozpustná a reakce kyselina – zásada při tvorbě CBPC je příliš rychlá. Výsledný produkt jsou 

precipitáty kyselých fosfátů, které jsou rozpustné ve vodě. Oproti tomu u kyselých fosfátů 

připravených částečnou neutralizací kyseliny fosforečné je mírně pomalejší, a proto je možné lépe 

kontrolovat vznik koordinované sítě produktů reakcí fosfátů, které jsou méně rozpustné. [1] 

 

3.2.1.4 Ortofosfáty 

Soli kyseliny ortofosforečné a alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin obsahují 

oddělené přibližně pravidelné tetraedrické jednotky PO4, ve kterých má vazba P-O obvykle délku 

153 ± 3 pm a úhel O−P−O je obvykle 109 ± 5°. Rozsáhlé působení vodíkových můstků a interakce 

vazby M−O (M je daný kov) často způsobují značné odchylky od čistě iontového vyjádření. Tento 

trend pokračuje i u trivalentních prvků M
III

PO4 (M= B, Al, Ga, Cr, Mn, Fe), které přejímají 

struktury úzce podobné polymorfům oxidu křemičitého. Podobně pak NaBePO4 a YPO4 přejímají 

strukturu zirkonu ZrSiO4. [4] 

 

3.2.1.5 Kondenzovnaé fosfáty 

Disociační produkty kyseliny fosforečné (fosfátové anionty) podléhají ve vhodných 

podmínkách dehydratační polykondenzaci za vzniku vazeb P–O–P. Produkty této kondenzace 

mohou být buď lineární polyfosfáty nebo kruhové metafosfáty, jak uvádí následující rovnice (kde 

M je kationt kovu).   

Vznik polyfosfátů:  Mx(H2PO4)y+Mx'(HPO4)y' → MzPnO3n+1+mH2O  (13) 

Vznik metafosfátů: n Mx(H2PO4)y → (MzPO3)n+m H2O   (14) 

Řízením reakčních podmínek je také možné docílit vzniku rozvětvených struktur. [7] 

 

3.2.1.6 Disociační konstanty fosfátů jako slabých kyselin 

Silné kyseliny a zásady reagují bouřlivě za vzniku tepla a nejsou proto vhodné pro výrobu 

CBPC. Naproti tomu kyselina fosforečná je relativně slabá kyselina a rozpouští se ve vodě 

pomalu. Kyselé fosfáty jako jsou KH2PO4 a Al(H2PO4)3 a slabé zásady jako jsou oxidy MgO a 

Al2O3 se ve vodě rozpouští pomalu. Vzhledem k této malé rozpustnosti je vhodné pro popis těchto 

slabých kyselin a bází používat disociační konstantu. 

Disociační konstanta, což je chemická rovnovážná konstanta pro rozpouštění kyseliny, je 

definována podobně jako definice pH pro vodu: 

− log{[H+][OH−]} = 14         (15) 

Jak již bylo zmíněno dříve, slabé kyseliny jako je i H3PO4 prochází postupnou ionizací ve vodě 

definovanou rovnicemi (4)–(6). Pro každý krok byla experimentálně určena: 

− log{[H+][H2PO4
−]}=2,15        (16) 
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− log{[H+][HPO4
2−]}=7,2         (17) 

− log{[H+][PO4
3−]}=12,37        (18) 

Pro všechny rovnice byl zvolen 1 mol kyseliny. Podobně je možné charakterizovat kyselé nebo 

zásadité soli, které jsou málo rozpustné ve vodě. Je možné definovat disociační konstantu pKsp pro 

disociační reakci hydrogen-fosfátů n-mocných kovů podle rovnic: 

M(H2PO4)n→M
n++n (H2PO4)

n-        (19) 

pKsp=− log {[M
n+][H2PO4]

n-}        (20) 

Stejně jako rovnice (16)– (18) i rovnice (20) je konstruována pro 1 mol M(H2PO4) 

Fosfátové soli s hodnotu pKsp jsou proto vhodnými materiály pro tvorbu keramiky. Soli s vyšší 

pKsp mohou tvořit keramiku v malých objemech, ale není možné je použít pro praktickou 

keramiku, protože jejich rozpustnost je vysoká a reakce kyselina – zásada je příliš rychlá a také 

exotermická. Podobně disociační konstanta kyseliny fosforečné nebo jejích následných iontů 

daných rovnicemi (17) a (18) má poměrně vysokou hodnotu. Použití kyseliny fosforečné jako 

donoru fosfátových iontůnení tedy vhodné pro výrobu praktické keramiky. Od počátku výzkumu 

CBPC byla obecně kyselina fosforečná částečně neutralizována rozpouštěním oxidů Al a Zn. [1] 

 

3.2.2 Hliník 

Název „Aluminium“ je odvozen z názvu „alum“ pro KAl(SO4)2∙12H2O, který se ve starověku 

používal pro zastavování krvácení (alumen je latinský výraz pro hořkou sůl). Ještě, než byl kov 

izolován, bylo mu předurčeno jméno „Alumium“ a poté „aluminum“. Ve Spojených státech se pak 

od roku 1925 používá název Aluminum. Nečistý kov byl připraven reakcí zředěného draselného 

amalgámu s AlCl3. V roce 1827 pak tuto metodu zdokonalil H. Wöhler použitím kovového 

draslíku.    

Hliník 13Al je prvkem 3A skupiny periodické soustavy prvků. V základním stavu je jeho 

elektronová konfigurace valenční sféry 3s
2
 3p

1
. Valenční sféra hliníku se zapojuje do vazeb jako 

celek a jediným oxidačním stavem hliníku je tedy III. Jelikož je elektronegativita atomu hliníku 

podstatně vyšší než u alkalických kovů, je pro něj charakteristická tvorba polárních vazeb 

s převažujícím podílem kovalentnosti. Koordinace atomu hliníku v jeho sloučeninách je 

tetraedrická (hybridizace SP
3
, koordinační číslo 4) nebo oktaedrická (hybridizace SP

3
D

2
, 

kooordinační číslo 6), popř. u některých přechodně se tvořících částic trigonálně pyramidální 

(hybridizace SP
3
D, koordinační číslo 5). Při oktaedrické i trigonálně pyramidální koordinaci se 

tedy na vazbách podílejí prázdné orbitaly 3d hliníku umístěné energeticky jen o málo výše než 

orbital 3S a trojice orbitalů 3p. Existuje i metastabilní oxidační stav hliníku, ale pouze ve 

výjimečných případech, avšak v případě meziproduktu AlCl má i svůj technologický význam při 

výrobě kovového hliníku. 

Kovový hliník je technicky velmi významný kov. Jeho mechanické vlastnosti lze významně 

zlepšovat legováním. Je sice poměrně elektropozitivní a měl by reagovat s vodou a vzdušnou 

vlhkostí, ale na povrchu dochází ke vzniku vrstvičky oxidu a i u jeho slitin, tak dochází k pasivaci. 

V práškové formě je naopak bouřlivě reaktivní především s kyslíkem a halogeny. 

Oxid a hydroxid hlinitý jsou amfoterní látky a kationt Al
3+

 je ve vodném roztoku stále 

v hydratované formě (např. jako ion [Al(H2O)6]
3+

) a pouze tehdy, je-li prostředí silně kyselé. Při 

vzrůstu pH probíhá hydrolytická reakce kationtů, odštěpují se z nich protony a vznikají příslušné 
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hydroxo-komplexy a eliminací molekul vody se poté vylučuje jen částečně hydratovaný hydroxid 

Al(OH)3. [5] 

Hliník je nejvíce zastoupený kov v zemské kůře a po kyslíku a křemíku je 3. prvek v pořadí 

podle zastoupení v zemské kůře. Hliník je majoritní součástí mnohých běžných vyvřelých 

minerálů včetně živců a slíd. Z těchto pak vznikají jílové minerály jako kaolinit, montmorillonit a 

vermikulit. Je však zastoupen i v mnoha známých vzácnějších minerálech. Mnohé drahokamy jsou 

znečištěnými formami Al2O3 např. Rubín (Cr), safír (Co) a další. Komerčně je nejvýznamnější 

formou přírodního výskytu hliníku minerál bauxit (Alx(OH)3−2x; 0 < x < 1). Největší výskyt tohoto 

minerálu je v tropických a subtropických oblastech v důsledku vyluhování křemene a dalších kovů 

s alumosilikátů.[4] 

 

3.2.2.1 Oxid hlinitý  

Čistý oxid hlinitý je relativně vzácný, ale může se vyskytovat ve formě jednotlivých krystalů 

korundu α-Al2O3. Jediná termodynamicky stálá krystalografická modifikace je α-Al2O3 neboli 

korund. Korund má hexagonální krystalovou mřížku. Kromě této stabilní modifikace existují také 

další metastabilní značené jako γ, χ, η, ι, ε, δ, θ a κ vznikající kalcinací hydratovaných forem oxidu 

hlinitého. Všechny metastabilní modifikace mají částečně deformovanou těsně uspořádanou 

hexagonální mřížku s různými konfiguracemi intersticiálních atomů hliníku. [8] 

Nejčastější výchozí surovinou k výrobě čistého oxidu hlinitého jsou bauxity. Jsou to směsi 

hydroxidů hlinitých, jež jsou v nich různě zastoupeny podle lokality a znečištěny zejména SiO2, 

TiO2 a Fe2O3. Největší množství Al2O3 se vyrábí Bayerovým postupem hydrotermálním 

alkalickým loužením bauxitu. Vznikající rozpustný hlinitan sodný se vysráží a po vyprání alkálií 

se expeduje buď přímo jako tzv. hydrát, anebo se kalcinuje při 1200 °C v rotační peci na α-Al2O3. 

Bayerův Al2O3 obsahuje obvykle několik desetin procent Na2O (průměrně 0,3 až 0,5), pod 0,1 % 

SiO2, ostatní netěkavé nečistoty pod 0,03 %. Na2O pochází z alkalického rozkladu a jeho obsah 

závisí na účinnosti praní. Dá se zčásti odstranit ještě i vypráním kalcinovaného Al2O3. 

Vlastnosti kalcinovaného Al2O3 (velikost a tvar částic, měrný povrch) závisí do určité míry, 

zejména za nižších kalcinačních teplot (zhruba do 1400 °C), i na typu výchozího hydroxidu a sledu 

modifikačních přeměn. 

Kromě gelových forem (vznikají při srážením hlinitých solí), jsou známy čtyři krystalické 

hydroxidy (viz tabulka 2). 

 

Tabulka 2: Teplotní rozmezí působení jednotlivých druhů vazby [4] 

Vzorec Název minerálu Idealizovaná struktura 

α-AlO(OH) Diaspor HCP O (OH) s řetězy oktaedrů uspořádanými ve vrstvách 

spojených vodíkovými můstky, a s hliníkem v určitých 

oktaedrických místech 

α-Al(OH)3 Bayerit HCP (OH) s hliníkem ve dvou třetinách oktaedrických míst. 

γ-AlO(OH) Boehmit CCP O (OH) mezi vrstvami, detaily jsou nejisté 

γ-Al(OH)3 Gibbsit CCP OH mezi vrstvami Al(OH)6 spojených hranou; oktaedry 

uspořádané vertikálně pomocí vodíkových můstků 
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Podle starších pramenů vzniká dehydratací hydroxidů modifikace γ-Al2O3, která je kubická a 

má hustotu 3,5 až 3,6 g·cm
−3

. Při 1100 až 1200 °C přechází na α-Al2O3 o hustotě 4,0 g·cm
−3

, který 

je stálý od normální teploty až po teplotu tání (2054 ± 6 °C). Zpětný přechod na γ-Al2O3 

nenastává; γ-Al2O3 je metastabilní fází v celém rozsahu teplot. Z taveniny se tvoří jen při velmi 

rychlém přechlazení, jinak vzniká přímo z α-Al2O3.  

Novější práce ukázaly, že sled přeměn po odvodnění hydroxidů je složitější a že tzv. γ-Al2O3 

představuje vlastně početnou skupinu strukturně příbuzných forem. Názory na sled modifikačních 

přeměn nejsou zcela jednotné; někteří autoři nalezli sledy poněkud odlišné. Uvedené modifikace 

lze rozdělit do dvou skupin: první zahrnuje η, χ a γ-Al2O3. Tyto formy vznikají při nízkých 

teplotách (250 až 500 °C) a obsahují určité množství vody (až 2 %) nebo jiných stabilizujících 

látek. Modifikace δ, θ a κ-Al2O3 se tvoří při 800 až 1000 °C a obsahují pouze nepatrné množství 

stabilizujících příměsí. Dle Glassera a Tailora (1962) dehydratace probíhá nejsnadněji takovou 

cestou, při níž dochází k co nejmenším změnám kyslíkové mřížky, resp., při níž zůstává tato 

mřížka zachována. 

Konečným stupněm je ve všech případech α-Al2O3, který byl kalcinován asi na 1200 °C a 

skládá se z pórovitých částic, jež se při výpalu na vyšší teploty smršťují, a tím zvětšují i smrštění 

keramických výrobků. V některých případech je žádoucí oxid hlinitý ještě jednou kalcinovat 

minimálně na vypalovací teplotu výrobků (1400–1700 °C). [2] 

Při použitý stejných podmínek kalcinace lze, na základě fázových a strukturních analýz, odlišit 

drobné rozdíly mezi α-Al2O3 připravovaným z různých hydratovaných forem. Např. Boumaza a 

kolektiv prokázali, že částice vzniklé z boehmitu mají kulovitý tvar, zatímco ty z gibbsitového 

prekurzoru mají tvar spíše destičkový. [9]  

 

3.2.2.2 Reaktivní oxid hlinitý 

Se zdokonalováním výroby vysoce hlinité keramiky na bázi vysoce čistého syntetického oxidu 

hlinitého a zdokonalením pojící matrice se zvýšila míra vlivu plniva na výsledné vlastnosti 

materiálu a velkou důležitost tedy mají vysoce kvalitní a čisté materiály jako čistý korund. Výroba 

korundu je založena na Bayerově postupu a produkty jsou díky samotné podstatě tohoto procesu 

mírně kontaminovány Na2O, který je nutné odstranit především změnou podmínek precipitace na 

konci procesu, před výpalem hydratovaných fází oxidu hlinitého na korund.  

Reaktivní oxid hlinitý je plně rozemletý kalcinovaný oxid hlinitý, v němž je díky intenzivnímu 

mletí 20–90 % tvořeno krystalky menšími než 1 µm. Reaktivita těchto materiálů znamená, že 

k jejich snadnému slinutí na nejvyšší dosažitelnou hustotu dochází při teplotách o 100–200 °C 

nižších než jsou potřeba pro slinutí prášků s nízkou reaktivitou. Také velmi dobře reagují a slinují 

s dalšími látkami v plnivu nebo matrici. Příkladem je vznik mulitu při reakci s jílem, vznik CA6 při 

reakci s hlinitanovým cementem nebo „in situ“ tvorba spinelu při reakci s MgO. [10] 

 

3.2.2.3 Hydratovatelný oxid hlinitý. 

Jedná se o formu oxidu hlinitého označovanou jako ρ-Al2O3, „transition alumina“ (což je ale 

obecnější výraz pro metastabilní fáze oxidu hlinitého) nebo komerčně „hydratable alumina“.  

Přestože je možné naměřit drobnou kontaminaci gibbsitem a boehmitem, je tento materiál 

naprosto amorfní. Může však být také doprovázen dalšími téměř amorfními metastabilními fázemi 
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oxidu hlinitého. Tepelnou úpravou dochází ke krystalizaci na další metastabilní fáze oxidu 

hlinitého až nakonec na korund. 

Připravuje se tepelným rozkladem hydrátů oxidu hlinitého. Jeho složení je přibližně 

Al2O3·0,6H2O a má unikátní schopnost rehydratovat na trihydrát Al2O3·3H2O v přítomnosti vody. 

Má také velký měrný povrch (přibližně 200–300  m
2
·g

−1
). 

Hydratace je spojená s krystalizací a spojováním částic. Produktem jsou jak krystalické fáze, 

tak amorfní gel i zbytky nehydratovaného oxidu uhličitého. Řízením procesu hydratace je možné 

ovlivnit jak složení výsledného systému, tak i jeho vlastnosti jako jsou mechanická pevnost, 

porozita a mikrostruktura. Reakcí s vodou dochází ke vzniku gelu pseudoboehmitu a poté 

krystalické fáze bayeritu se stopami boehmitu. Výsledné produkty hydratace jsou Al2O3·xH2O, 

kde x nabývá hodnot mezi 0–3. Informace o přesnějším složení tedy závisí na termické analýze a 

na měřeních IR spektrometrie a NMR.  

Průběh krystalizace závisí silně na teplotě, měrném povrchu materiálu a také na pH roztoku. 

V extrémech rozsahu pH vznikají především amorfní produkty a gibbsit. Největší růst bayeritu a 

boehmitu nastává při pH 9,4. Při teplotách pod 5 °C hydratace probíhá, ale nedochází ke 

krystalizaci. S rostoucí teplotou do 100 °C je hlavním produktem bayerit. Růst boehmitu začíná při 

70 °C a transformace bayeritu a nehydratovatelné fáze na boehmit začíná nad 120 °C. Vznikající 

hydratační produkty mají značný vliv na měrný povrch částic a tedy i na průběh a rychlost 

hydratace, což lze ovlivnit tepelnou aktivací procesu. Nejčastěji se tento materiál využívá jako 

nízkoteplotní pojivo pro netvarové žárovzdorné materiály. [11][12][13][14] 

 

3.2.3 Yttrium 

Finský chemik J. Gadolin isoloval s nově objevených hornin z dolu v Ytterby u Stockholmu 

nový oxid který později A. G. Ekeberg pojmenoval „yttria“ v roce 1797. Ve skutečnosti se jednalo 

o směs kovových oxidů, z níž byl oxid yttritý isolován až v roce 1843 C. G. Mosanderem. První 

velmi nečisté kovové yttrium, připravil F. Wöhler v roce 1828 redukcí trichloridu pomocí draslíku. 

Přestože je yttrium řazeno do skupiny kovů vzácných zemin jeho výskyt v zemské kůře je 31 ppm 

(Sc 25, La 35 ale Co 29 ppm), což jej řadí na 28 místo v pořadí dle výskytu prvků. Označení 

skupiny lze tedy spíše přiřadit problematickému isolování jednotlivých prvků ze vzácných zemin. 

Má pouze jeden stabilní izotop. [4] 

Yttrium 39Y je prvkem 3. Skupiny periodické soustavy prvků. V základním stavu je elektronová 

konfigurace valenční sféry 5s
2
 4d

1
. Velmi ochotně uvolňuje celou trojici valenčních elektronů, 

nabývá elektronové Konfigurace kryptonu a oxidačního čísla III. Yttrium má poměrně nízkou 

elektronegativitu a jeho sloučeniny jsou tedy spíše iontové resp. kovalentně polární s vysokým 

podílem iontovosti. Oxid a hydroxid yttritý jsou bazické.  

Sloučeniny yttria, zejména Y2O3 mají technický význam v elektronice a optice (mikrovlnná 

technika, lasery) a v jaderné technice (moderátory). Významná je i aplikace v keramice. [2] 

Kovové yttrium je reaktivní prvek, na vzduchu se však pasivuje vrstvičkou oxidu. Reaguje 

s halogeny za normální teploty a při ohřevu s většinou nekovů. Redukuje vodu za vývoje vodíku a 

je rozpustný v kyselinách.  

Nejvýznamnější sloučeninou je oxid yttritý, ve kterém má atom yttria koordinační číslo 6. 

Hydroxid yttritý lze připravit z rozpustných solí yttria a hydroxidu. Nadbytkem koncentrovaného 

hydroxidu se však již nerozpustí. Může absorbovat atmosférický CO2 za vzniku zásaditých 
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uhličitanů. Rozpouštění oxidu nebo hydroxidu v kyselinách je nejlepší způsob přípravy solí 

bezbarvého diamagnetického iontu Y
III

. [4] 

 

3.2.3.1 Oxid yttritý 

Oxid ytrittý je bílá krystalická látka s  teplotou tání 2430 °C, širokým rozsahem průsvitnosti 

(0,2–8 𝜇m), vysokou korozní odolností. Stabilní kubická forma v krystalické soustavě Ia3 má 

teplotní vodivost 13,6 W/mK při 300 K, hustotu 5,04 g/cm
3
. [15]  

Obecně takzvané seskvioxidy (R2O3 , kde R = lanthanoid, Y nebo Sc) kovů vzácných zemin 

mají unikátní fyzikální a chemické vlastnosti, což je činí technologicky velmi významnými. 

V závislosti na teplotě a velikosti kationtu R
3+

 tvoří seskvioxidy kovů vzácných zemin 5 

polymorfních modifikací. Hexagonální A, monoklinickou B, kubickou C, Hexagonální H a 

vysokoteplotní kubickou X. Oxid yttritý je stabilní v C, tedy kubické formě, a pouze za vysokých 

teplot kolem 2600 K (při tlaku 1 bar) lze dosáhnout přeměny na hexagonální strukturu.  

Oxid yttritý je slibným materiálem pro vysokoteplotní aplikace díky svým fyzikálním 

vlastnostem, ale i vysoké korozní odolnosti. Vysoká teplotní stabilita však pochopitelně znamená 

nízkou slinovatelnost. Velké využití také nachází oxid yttritý v optice a optoelektronice. [16] 
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3.3 CHEMICKY VÁZÁNÁ FOSFÁTOVÁ KERAMIKA (CBPC) 

3.3.1 Rozpustnost kovových oxidů a kinetika vzniku CBPC 

Pokud jsou prášky kovových oxidů míchány v rozpouštědlech, jako jsou kyselé fosfátové 

roztoky, rozpouští se pomalu a uvolňují kationty do roztoku. Tyto kationty reagují s fosfátovými 

anionty v roztoku za vzniku a precipitace molekul soli. Při správných podmínkách tyto molekuly 

tvoří uspořádanou strukturu a rostoucí krystaly. Tato uspořádaná krystalická hmota tvořená 

reakčními produkty je CBPC. Formace CBPC je výsledkem následujících tří kroků: 

 Kyselé fosfáty se rozpouští ve vodě a uvolňují fosfátové aniony. Tvoří se roztok o nízkém pH.  

 Oxidy kovů se pozvolna rozpouští v roztoku s nízkým pH a uvolňují kationy.  

 Fosfátové aniony reagují s uvolněnými kationy, tvoří uspořádané sítě a zpevňují se do CBPC. 

Vhodné podmínky pro tvorbu CBPC jsou dány rychlostí reakcí, které řídí každý z těchto tří 

kroků. Vzhledem k tomu, že kyselé fosfáty volené pro použití k výrobě CBPC jsou rozpustné, je 

rychlost jejich rozpouštění relativně vysoká a tedy nekontrolovatelná. Jediná reakce, kterou je 

možno řídit, je rozpouštění oxidů. Výběrem oxidů s vhodnou rychlostí reakce při výrobě CBPC lze 

docílit dostatečného času pro homogenizaci a odlití břečky do forem. Na druhou stranu oxid, který 

se rozpouští rychle, bude také reagovat příliš rychle a produktem pak bude precipitát ale nikoliv 

dobře uspořádaná síť fosfátové keramiky. Pokud je rychlost rozpouštění příliš malá, práškový oxid 

zůstává povětšinou nezreagovaný v roztoku jako prášek. V takových případech vznikající produkt 

tvoří tenký povlak na povrchu jednotlivých částic oxidů. Tento povlak inhibuje další rozpouštění 

prášku a brání tak vzniku keramiky. Z tohoto důvodu je rozhodující, aby k výrobě CBPC byly 

voleny příslušné oxidy na základě přiměřené rozpustnosti. Rychlost rozpouštění takovýchto oxidů 

je klíčová pro tvorbu CBPC. [1] 

 

3.3.1.1 Rozpouštění oxidů a vznik kationtů 

Jak již bylo zmíněno dříve, při smísení oxidu kovu a roztoku kyselého fosfátu je reakce řízena 

rozpustností oxidu. Kromě prvků první skupiny (alkalických kovů) vykazují všechny oxidy kovů 

(nebo jejich hydroxidy) velmi nízkou rozpustnost ve vodě. Oxidy s nízkou rozpustností jsou 

nejlepšími kandidáty pro tvorbu CBPC. Rozpouští se dostatečně pomalu v roztoku kyselých 

fosfátů a umožňují homogenizaci směsi bez spontánních bouřlivých reakcí. Při pomalém míchání 

vzniká břečka, kterou lze odlívat do vhodných forem i ve větších množstvích.  

Rozpustnost těchto oxidů je pouze zlomková ve srovnání s kyselými fosfáty.  Málo rozpustné 

oxidy (nebo hydroxidy) se rozpouští v kyselém prostředí ve dvou krocích. Prvním krokem je 

ionizace nebo disociace. Při smíchání oxidů s vodou dochází k rozkladu na kationty a anionty. 

Tento rozklad se objevuje díky srážkám molekul oxidu s polárními molekulami vody. Druhý krok 

je stínící, při němž dochází k separaci různě nabitých produktů disociace molekulami vody. Tyto 

stíněné a stabilní anionty se nazývají „aquasol“ v konvenčních sol-gel procesech výroby keramiky.  

Například pro oxid kovu s valencí x reprezentovaný značkou MOx/2 je disociace takového oxidu 

ve vodě ve vysoce kyselém prostředí vyjádřena rovnicí (21), resp. (22) pro hydroxid  

MOx
2⁄
+H+→Mx+(aq)+ x 2⁄ H2O,        (21) 

M(OH)x+x H
+→Mx+(aq)+x H2O.       (22) 

V praxi však dochází k částečné neutralizaci roztoku díky reakci, a tedy i k růstu pH.  
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S rostoucím pH pak dochází pouze k částečné ionizaci oxidů vyjádřené těmito reakcemi 

MOx
2⁄
+(x − n)H+→ M(OH)n

(x-n)+
(aq)+(x 2⁄ − n)H2O,    (23) 

M(OH)x+(x − n)H
+→ M(OH)n

(x-n)+
(aq)+(x 2⁄ − n)H2O.    (24) 

Jestliže n = 0 jedná se o velmi kyselé prostředí. Například pro mírně vyšší pH lze zvolit n = 1: 

MOx
2⁄
+(x − 1)H+→ M(OH)(x-1)+(aq)+(x 2⁄ − 1)H2O.     (25) 

Zatímco pro n = 2, tedy pro oblast vysokého pH  

MOx
2⁄
+(x − 2)H+→ M(OH)2

(x-2)+
(aq)+(x 2⁄ − 2)H2O.     (26) 

Pokud je x > n, pak se reakce rozpouštění odehrává v kyselém prostředí. Při x = n je reakce 

v neutrálním prostředí, zatímco při x < n probíhá reakce v zásaditém prostředí. V závislosti na 

potřebném typu reakce a pH roztoku je možné volit vhodné reakce pro přípravu CBPC. Nejlépe je 

to pak patrné na jednom z nejčastěji používaných oxidů Al2O3. 

AlO3
2⁄
+3 H+→ Al3+(aq)+3 2⁄ H2O  pro n = 0     (27a) 

AlO3
2⁄
+2 H+→ Al(OH)2+(aq)+1 2⁄ H2O pro n = 1     (27b) 

AlO3
2⁄
+H+→ Al(OH)2

+(aq)   pro n = 2    (27c) 

AlO3
2⁄
+3 2⁄ H2O → Al(OH)3   pro n = 3.     (27d) 

Také reakce (27a–c) probíhají v kyselých roztocích a reakce (27d) v neutrálním roztoku. 

Obecně se oxidy dvojmocných kovů rozpouští snadněji než oxidy trojmocných kovů až na některé 

výjimky v tomto trendu. Kationy vzniklé při rozpouštění reagují s fosfátovými aniony přítomnými 

v roztoku a tvoří molekuly fosfátových solí. Tyto molekuly se pak spojují a tvoří síť, která 

konsoliduje do krystalické fosfátové keramiky, a rozpouštění je tedy řídící proces. [1] 

 

3.3.1.2 Kinetika vzniku CBPC 

Jakmile jsou kovové kationy rozpuštěny a rozptýleny v kyselém roztoku bohatém na fosfátové 

aniony, stává se kinetika vzniku CBPC (viz Obr. 2 pro reakci MgO) velmi podobnou konvenčním 

sol-gel procesům výroby nesilikátové keramiky s hlavním rozdílem ve faktu, že reakce kyseliny a 

zásady probíhající při vzniku CBPC probíhá ve směsi až do přesycení roztoku a krystalizace.  

 

  
Obr. 2: Zleva: Rozpouštění oxidu; vznik aquasolů; acidobazická reakce a kondenzace; perkolace a vznik 

gelu; nasycení a krystalizace [1] 

 

 Vznik aquasolu rozpouštěním. Po vmíchání kovových oxidů do kyselého roztoku dochází 

k jejich pozvolnému rozpouštění, uvolnění kationtů a kyslíkatých anionů (Obr. 2). Kationy 

reagují molekulami vody a tvoří kladně nabité částice hydrosolu (Obr. 2). Rozpouštění a 

hydrolýza jsou kontrolními kroky ve vzniku CBPC. 

 Reakce kyselina – zásada a vznik gelu kondenzací. Soly postupně reagují s fosfátovými 

aniony v roztoku za vzniku hydrogenfosfátových solí, zatímco protony a kyslík reagují za 
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vzniku vody. Vmícháváním oxidového prášku do vody vznikají další soly a dochází k jejich 

spojování (Obr. 2), což vede ke vzniku gelu volně spojených molekul solí. 

 Nasycení a krystalizace gelu. S postupující reakcí přechází do gelové struktury další a další 

reakční produkty a gel houstne. Směs se stává obtížně míchatelnou. Gel krystalizuje okolo 

nezreagovaných jader původních zrn prášku kovového oxidu do dobře propojené krystalové 

struktury, která postupně srůstá do monolitické keramiky. 

Rozpouštění je řídícím krokem ve vzniku keramiky. Pro vznik dobře vykrystalizované CBPC je 

tedy nutné splnit tyto dva požadavky: 

 Rozpustnost oxidů v roztoku musí být dostatečně vysoká pro vznik nasyceného gelu, ale 

zároveň dostatečně nízká pro umožnění pomalé krystalizace gelu. 

 Rychlost vývoje tepla exotermickou reakcí a tedy i rychlost rozpouštění oxidů musí být 

dostatečně nízká, aby bylo umožněno fosfátovému gelu krystalizovat pomalu do dobře 

orientovaných krystalových mřížek a struktur bez přerušení až do monolitické keramiky. 

Tyto dva požadavky určují horní a dolní limity pro rozpustnost kovových oxidů. Kvantitativně 

jsou formulovatelné jako termodynamické vlastnosti oxidů a fosfátových roztoků. [1] 

 

3.3.1.3 Konstanty rozpustnosti v závislosti na pH. 

Reakční konstanta rozpouštění pro slabé kyseliny a kyselé fosfáty byla již definována. Koncept 

této ionizační konstanty je obecný a použitelný pro rozpouštění slabě rozpustných oxidů 

v acidobazických reakcích. Rozpouštění v kyselině fosforečné poskytuje dobrý příklad za všechny 

ostatní fosfátové roztoky. 

Po smíchání zásaditého oxidu jako je MgO a kyseliny fosforečné se pH roztoku pozvolna zvedá 

díky neutralizaci kyseliny. Kyselina má pH 0, nicméně již počáteční reakce kyseliny a oxidu dává 

vzniknout precipitátům fosfátových solí. Tato neutralizace kyseliny zvyšuje pH roztoku na >2. 

Dokonce i v této oblasti pH se kyselina disociuje dostatečně a protony a aniony H2PO4
−
 jsou 

snadno dostupné pro reakci s ionty vznikajícími rozpouštěním oxidů kovu. Následná konsolidace 

precipitátů v neutrálním roztoku vede ke vzniku keramiky.  

Uvažujeme-li rozpouštění kovu M podle rovnice (27) rovnovážná konstanta K (neboli ionizační 

konstanta) pro tuto reakci je definována:  
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         (28) 

Hranaté závorky znázorňují molární koncentraci. V této rovnici je Kx kvantitativní měřítko 

množství rozpuštěného oxidu a tedy jeho ionizace. Toto množství určuje, jestli konkrétní oxid 

splňuje podmínku pomalého rozpouštění a jestli bude v dané oblasti pH tvořit CBPC.  

Pro určení závislosti Kx na pH se použije zlogaritmovaná rovnice (28): 
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Rovnici (29) můžeme zjednodušit normalizováním koncentrace [MOx] = 1 mol a dále platí  
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Spojením rovnic (29) a (30)  
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  xpHMK x

x 2loglog 2  
        (31) 

Pro danou reakci v rovnováze je Kx konstanta. Můžeme rovnici (31) vyjádřit jako: 

  xpHpKM sp

x 2log 2            (31) 

Hodnota pKsp je logaritmem součinu rozpustnosti nebo zjednodušeně součin rozpustnosti 

(„solubility product“), kde logaritmické měřítko se používá pro velmi nízké hodnoty. Určuje míru 

rozpouštění jednotlivých látek v daném roztoku.  

Pro některé oxidy, jako například MgO, klesá rozpustnost s rostoucím pH až se stává 

zanedbatelnou v alkalické oblasti. Naopak oxidy jako je Al2O3 mají významnou rozpustnost jak 

v kyselém tak v zásaditém prostředí. Takovéto oxidy jsou známy jako amfoterní. Pro tyto oxidy je 

nutné rozšířit definici pKsp až do alkalického regionu. Například v případě Al2O3 je výsledkem 

reakce v silně alkalickém prostředí aniont AlO2
−
: 

AlO3/2 + ½ H2O → AlO2
− 

+ H
−
         (32) 

Odpovídající rovnovážná konstanta (neboli součin rozpustnosti) je: 

  

 OHAlO

HAlO
K

2

2

3

2













          (33) 

Nebo  

  pHKpAlO sp 


2log          (34) 

Tento vztah platí pro jeden mol Al2O3. 

V reakcích mezi kyselinou nebo zásadou při vzniku keramiky je zásaditá oblast nepodstatná, 

jelikož reakční produkty tvořící keramiku jsou neutrální a reakce tedy není posunuta do zásadité 

oblasti. 

Výběr relevantních oxidů (a stejně tak hydroxidů) je dán faktem, že jsou počátečními 

práškovými reaktanty při tvorbě běžných komerčních CBPC. Z Obr. 3 je možné odvodit 

následující fakty: 

Rozpustnost MgO, CaO a Fe2O3 klesá s rostoucím pH, zatímco zbytek oxidů je amfoterní a 

jejich rozpustnost má minimum uprostřed celého rozsahu pH a zvyšuje se v zásadité i kyselé 

oblasti. 

Oxidy jsou méně rozpustné než hydroxidy, ale jejich rozpustnost se liší pouze nepatrně ve 

srovnání s odpovídajícími oxidy. 

Oxidy trojmocných kovů jsou výrazně méně rozpustné, než oxidy dvojmocných kovů.  

Čtyřmocné oxidy mají zanedbatelnou rozpustnost. Existují i výjimky, ale je to obecný trend. 

Z rovnice (41) a Obr. 3 je možné odvodit několik závěrů. Například pro pKsp − (2n)pH>0, 

[M
2n+

(aq)] bude velmi vysoká hodnota, což značí také rychlé rozpouštění oxidu. Pro řízené 

rozpouštění oxidu a vznik keramiky je nutné, aby (2n)pH bylo větší než pKsp. Minimální pH 

(pHmin) pro vznik keramiky je pak pHmin = pKsp/2n. V případě MgO je pHmin = 8,46, což je stále 

v zásaditém prostředí. Proto není možné použít MgO pro výrobu keramiky ve významně velkém 

objemu. Nicméně kalcinovaný MgO vykazuje nižší rozpustnost i v kyselém prostředí a je 

používán k výrobě keramiky. Trojmocné oxidy jako jsou Al2O3 a Fe2O3, splňují podmínku 2n 

pHmin ≥ pKsp, nicméně rozpustnost Al2O3 nebo Fe2O3 je příliš nízká pro vznik keramiky. Možností 

zvýšení rozpustnosti těchto oxidů je více: mírná teplená úprava, částečná redukce na nižší oxidační 

tav. [1] 



 26 

 
Obr. 3: Graf závislosti rozpustnosti některých oxidů na pH [1] 

 

3.3.1.4 Teplotní závislost součinu rozpustnosti 

Během tvorby CBPC dochází ke zvýšení teploty reagující směsi díky exotermické povaze 

reakce kyseliny a zásady. Následkem toho se zvyšuje rozpustnost oxidů do roztoku. V některých 

případech, jako například u oxidu hlinitého, je tepelné zabarvení reakce využíváno právě ke 

zvýšení rychlosti rozpouštění oxidu. Některé aplikace CBPC navíc přímo vystavují tuhnoucí 

záměs teplotám i vyšším než 150°C. Pro bližší náhled na CBPC vyžadující vyšší teplotu pro svůj 

vznik je třeba znát teplotní závislost součinu rozpustnosti daných oxidů. 

V první řadě je třeba brát v úvahu závislost Gibbsovy volné energie na teplotě, což lze psát: 

        (35) 

Tato rovnice, známá jako jedna z Gibbs-Helmholtzových rovnic, umožňuje vypočítat teplotní 

závislost pKsp. Diferencováním K s T v Arheniově rovnici vzniká rovnice pro konstantní tlak: 

       (36) 

Rovnice (36) pak vyjadřuje, že K poroste nebo klesne s teplotou v závislosti na znaménku 

hodnoty ΔH. Tedy, pokud  ΔH > 0 (endotermická rozpouštěcí reakce), pak K poroste, zatímco 

pokud ΔH < 0 (exotermická rozpouštěcí reakce), pak K poroste. 

Pro oxidy dvojmocných kovů je rozpouštění exotermická reakce a K se snižuje s rostoucí 

teplotou. Nicméně pro Al2O3 K zpočátku roste a pak zase klesá, takže maximum má K při určité 

teplotě. Tato teplota Tm může být vypočtena následovně: 

         (37) 

A z rovnice (36): 

         (38) 

Z rovnice (37) plyne, že pKsp je maximální při T = Tm. Následkem toho, jestliže se reakční 

záměs zahřeje na Tm, rozpustnost oxidu v záměsi dosáhne maxima.  
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Skutečná závislost pKsp na teplotě je mnohem složitější kvůli závislosti měrné tepelné kapacity 

Cp na T, která je dána Debyeovou teorií tepelné kapacity pro reagující oxidy a odpovídající 

mřížkový dynamický model pro krystalické pevné látky. Avšak jednoduchý předpoklad vztahující 

se k celkové změně teplených kapacit komponent účastnících se rozpouštěcí reakce umožňuje 

obejít tyto komplikace. 

Změna entalpie a entropie je pro systém nepodléhající žádným vnějším silám, jako jsou 

magnetické a elektrické síly, a nepodléhající podstatným objemovým změnám dána ve vztahu 

k teplené kapacitě takto: 

         (39) 

         (40) 

Vzhledem k tomu, termodynamické parametry většiny pevných látek a iontů při standardním 

tlaku a teplotě jsou tabelovány, je výhodné vyjádřit tyto vztahy s ohledem na T0 a p0: 

        (41) 

        (42) 

Kde ΔH0 a ΔS0 jsou změny standardní entalpie a entropie.  Pro keramiku připravovanou při 

zvýšené teplotě (většinou při T < 200 °C nebo 473 K) je možné předpokládat: 

    konstCTC pp  298         (43) 

Integrací pravé strany rovnice (41) a (42) se získá: 

   2980  TCHTH p         (44) 
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T
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        (45)  

Sloučením rovnic (37), (38), (43) lze vydedukovat, že rozpustnost bude maximální při: 

    02980  TCHTH p          

Nebo  
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          (46) 

Tuto rovnici je možné použít pro určení teploty maximální rozpustnosti. Při této teplotě by 

mělo být možné rozpustit oxidy trojmocných kovů v roztoku fosfátů a vytvořit tak keramiku.  

Náhradou ∆H(T) a ∆S(T) z rovnic (44), (45) do rovnice  

 ififif SSTHHSTHGGG      (47) 

vznikne vztah pro Gibbsovu energii: 











298
ln2980

T
CTCCGG ppp

      (48) 

Tímto vztahem lze popsat teplotní závislost součinu rozpustnosti. Tabelované hodnoty ∆H0, 

∆S0 mohou tedy sloužit k výpočtu termodynamických parametrů stejně jako součinu rozpustnosti. 

Úpravou procesní teploty při výrobě CBPC je tedy možné měnit rozpustnost vstupních oxidů. 

 Tepelná kapacita solvatovaných iontů některých kovů nemusí být dostupná z literatury. Určení 

teplotní závislosti termodynamických veličin pro tyto ionty je tedy obtížné, ale je možné je zhruba 

vystihnout na základě obecné rovnice rozpouštění: 
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Vzhledem k tomu, že tepelná kapacita hydroxylového iontu (OH
−
) je velmi vysoká ve srovnání 

s očekávanými hodnotami kovových oxidů nebo iontů a tepelná kapacita vody je také výrazně 

vyšší leze poslední dva členy na pravé straně rovnice (49) zanedbat: 

   
molK

J
nOHC

n
OHnCC ppp


  175,185

2
2      (50) 

Tato rovnice nejlépe odpovídá situaci oxidů trojmocných (n=3) a čtyřmocných (n=4) kovů 

v kyselém prostředí při přípravě CBPC za zvýšené teploty. Substitucí ΔCp z rovnice (50) do rovnic 

(44) a (45) vzniká  

   298175,1850  TnHTH        (51) 

  









298
175,1850

T
nSTS         (52) 

Tudíž, 











298
175,185175,185182,550

T
nnTnGG .     (53) 

Substitucí rovnice (53) do rovnice upravené Arheniovy rovnice vzniká teplotní závislost K  
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(54) 

Výsledná rovnice (54) poskytuje teplotní závislost součinu rozpustnosti pro rozpouštěcí reakce 

platnou v silně kyselém prostředí pro oxidy trojmocných a čtyřmocných oxidů. [1] 

 

3.3.2 Adhezivní a pojivové vlastnosti fosfátových pojiv 

Adheze je definována jako síla, jež drží u sebe dvě rozdílné fáze. Koheze je pak 

intermolekulární síla uvnitř jedné fáze. Adheze může být chemická, mechanická nebo 

elektrostatická. U fosfátových pojiv se jedná především o adhezi chemickou, tedy vznik vazeb 

s materiálem plniva. Aplikace CBPC jako žárovzdorného materiálu představuje zvýšené nároky na 

adhezi pojiva i kohezi vzniklých pojených materiálů, především k velkému intervalu pracovních 

teplot, agresivním atmosférám či kapalným látkám a taveninám působícím na materiál a vlivu 

mechanických změn materiálů. 

Litá žárovzdorná CBPC může být zpevňovaná za vysokých teplot (metafosfátové systémy) 

nebo za studena (ortofosfátové systémy). Některé produkty také mohou vznikat slinováním 

práškových fosfátů s plnivem. Způsob a rozsah adheze je tedy závislý nejen na povrchových 

vlastnostech plniva, ale i na způsobu přípravy CBPC, na druhu pojivové fosfátové fáze, její 

koncentraci a reaktivitě s daným plnivem i prostředím a na její teplotní stabilitě (tedy míře 

zreagování počátečních fosfátů). Roztoky fosfátových pojiv i nízkoteplotní formy produktů jejich 

reakcí s vhodnými kamenivy se vyznačují vysokou viskozitou, často hygroskopicitou a nemalou 

reaktivitou a kyselostí, což z nich činí potenciálně vynikajícími adhezivy. Při volbě vhodného 

plniva nebo jeho úpravě pro zvýšení reaktivity s fosfáty lze dosáhnout výborných vlastností 

připravené CBPC. Některá fosfátová pojiva lze použít k velmi kvalitnímu pojení keramiky. [17] 
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3.3.2.1 Původ adhesivních vlastností fosfátových pojiv 

Díky chemickým vlastnostem kyseliny fosforečné (a jejích solí) a schopnosti tvorby 

vodíkových můstků a polymerace na principu vazby P–O–P nebo i P–P, vznikají jako produkty 

reakcí kyseliny fosforečné nebo fosfátů a zásaditých nebo amorfních oxidů gelovité amorfní fáze. 

Díky tvorbě vodíkových můstků mají roztoky fosfátových solí vysokou viskozitu a dobrou adhezní 

schopnost. Také jsou schopné vytvářet koordinační vazby a umožňují tak tvořit komplexní 

sloučeniny reakcí kyseliny a zásadité složky, jež jsou meziprodukty acidobazické reakce. Dalším 

zahříváním vznikají polymerní struktury přecházející za zvýšených teplot a vhodných podmínek 

ve skelné struktury. Kombinací těchto vlastností dochází ke vzniku velmi neuspořádaných 

reakčních produktů s velmi hrubou povrchovou vrstvou, a tedy s vysokou schopností adheze i při 

zvýšených teplotách. Složením a způsobem teplotního zpracování je možné reologické i adhezní 

vlastnosti reakčních produktů reakcí fosfátových pojiv velmi dobře řídit a upravit pro danou 

aplikaci. I při dosažení vysokých teplot a vzniku krystalických konečných produktů hraje důležitou 

roli schopnost fosfátů polymerovat a tvořit vodíkové můstky. [18] 

 

3.3.2.2 Využití fosfátových pojiv na povrchovou úpravu materiálů 

Jelikož fosfátová pojiva jsou vodné roztoky, plnivo nebo substrát povlaku musí být nutně 

hydrofilní, aby došlo k molekulární interakci na rozhraní. Bylo prokázáno, že u minerálů roste její 

hydrofilita s tvrdostí. Adheze v mnoha aspektech závisí na absorpci a smáčení zvláště vzhledem 

k intenzitě reakcí molekul obou fází. Pokud dochází mezi molekulami tekutiny a povrchů 

k interakci silnější než mezi molekulami v kapalině, dochází ke smáčení a rozšíření tekutiny po 

substrátu. Schopnost pojiva volně se rozlévat a smáčet povrch pevné látky (plniva) je řízena dvěma 

faktory. Jednak viskozitou a také poměrem kapaliny a přídavného plniva v pojivovém systému. 

 Stručně řečeno adhesivní schopnost fosfátových pojiv může být řízena a zlepšena: 

 Použitím pojiva obsahujícím kation s co nejnižší elektronegativitou nebo použitím pojiva 

s více druhy kationtu místo jednoduché soli H3PO4. 

 Zvýšením viskozity pojiva na optimální hodnotu. 

 Zvýšením dispergace plniva. 

 Vytvrzováním při nízkých teplotách (pokojových nebo mírně zvýšených 150–200 °C). 

 Řízením rychlosti vzniku vysoce viskosního gelu, která nesmí být nižší, než je rychlost 

krystalizace produktů. [19] 
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3.4 CBPC NA BÁZI OXIDU HLINITÉHO 

Vysoce hlinité keramiky jsou preferovaným materiálem z mnoha důvodů. Jejich pevnost je 

cenná pro zátěžové aplikace a jsou odolné vůči korozi i v prostředích s vysokou teplotou, jako jsou 

páry a atmosféry CO. Keramiky na bázi oxidu hlinitého jsou také známé pro jejich nízkou 

elektrickou a tepelnou vodivost. Jsou tedy velmi užitečným materiálem v žárovzdorných 

aplikacích a jako elektronické izolační komponenty. Pro jejich vysokou technologickou důležitost 

je jejich nízkoteplotní výroba chemickou vazbou velmi významnou technologií. [1][20] 

Využití oxidu hlinitého v CBPC má dlouhou historii. Oxid hlinitý a silikáty byly používány 

jako moderátory reakce kyseliny a zásady v zubních cementech. 

Na základě předchozích studií především O’Hary a kol. vzniklo schéma materiálu v němž je 

poměr P2O5:Al2O3 roven 2,3, které představuje systém fázových přeměn řízených teplotou (viz 

Obr. 5). Obecný názor byl, že v tomto systému je hlavní fáze AlH3(PO4)2·3H2O, který se za 

zvýšené teploty rozkládá na berlinitovou a krystobalitovou formu AlPO4 a Al(H2PO4)3, který je 

vysoce hygroskopický a přechází na amorfní nad teplotou 300 °C. [2][21] 

Zmíněné schéma lze zároveň chápat jako jakýsi rozcestník různých způsobů přípravy hlinité 

CBPC. Tyto metody jsou spolu úzce provázány, přestože na nich lze pozorovat odlišný přístup ke 

vzniku CBPC. Starší metoda se zabývá spíše přípravou keramiky přímým výpalem pojivové 

směsi, novější metodu lze pak označit za spíše hydrotermální, pracuje s nižší teplotou a 

dokonalejším vývojem berlinitu jako hlavní pojivové fáze již v počátku. Jedná se tedy spíše o 

náhled na pojivovou směs jako na cementové pojivo. Obě tyto metody jsou však úzce provázány a 

mají specifické výhody i nevýhody, využití nachází i v moderních technologiích. 

 

 
Obr. 5: Schéma fázových přeměn řízených teplotou v systému P2O5/Al2O3 rovno 2,3 [2] 
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Reakce oxidu hlinitého s kyselinou fosforečnou (nebo fosfáty) je exotermní acidobazická 

reakce. Smíchání kyseliny fosforečné s kyselým oxidem jako je SiO2 neposkytuje žádnou reakci a 

naopak smíchání se zásaditým oxidem jako je MgO poskytuje bouřlivou reakci za vzniku 

porézního drolivého produktu. Protože je oxid hlinitý amfoterní, je možné reakci s kyselinou 

fosforečnou řídit, a to i za zvýšené teploty. Hlinitý kation má malý atomový poloměr, což 

usnadňuje vznik struktur s nízkým kyslíkovým koordinačním číslem a různé vazebné struktury. 

Vznik vazby hlinitých fosfátů lze popsat jako rozpouštěcí proces probíhající ve třech krocích. 

 Transport reaktantů na rozhraní 

 Reakce na rozhraní 

 Transport produktů pryč z rozhraní.  

Po nasycení roztoku a s dalším napadáním zrn oxidu hlinitého dochází k precipitaci hlinitých 

fosfátů. Roztoky kyselých hlinitých fosfátů mohou tvořit vazby dvěma způsoby: 

 Kyselé metafosfátové (vodíkové) vazby 

 Chemické (reakční) vazby. 

Při nízkých teplotách a ve vysoce kyselém prostředí dochází ke vzniku polymerů vázaných 

vodíkovou vazbou, které kondenzují do amorfních makromolekul, které krystalizují za zvýšených 

teplo na metafosfáty. 

Během chemického (reakčního) vázání reagují kyselé fosfáty se slabě kyselými nebo 

amfoterními oxidy za vzniku krystalických ortofosfátů. [22] 

Na základě dosavadních výzkumů lze o hlinité CBPC říci toto: 

 Reaktivita systému Al2O3 a H3PO3 je řízena reaktivitou oxidu hlinitého a koncentrací 

fosfátů. Reaktivita oxidu hlinitého je pak dána povrchem a typem oxidu hlinitého. 

 Při 200 °C je meziprodukt Al(H2PO4)3 upřednostňován při použití málo reaktivního oxidu 

hlinitého (např. korundu) nebo při vysokém přebytku kyseliny fosforečné. 

 Metafosforečnan hlinitý Al(PO3)3 je fáze upřednostňovaná v systémech s přebytkem fosfátů. 

Vznik probíhá kondenzačními reakcemi z Al(H2PO4)3. Při teplotě 500 °C vzniká 

nízkoteplotní modifikace Al(PO3)3– B, která konvertuje na vysokoteplotní A při 800 °C. 

 Ve velmi vysokém přebytku fosfátů (P/Al = 6–12) je preferován pouze vznik Al(PO3)3– A, 

při teplotách 500–800 °C 

 Ortofosfátové fáze jsou preferovány za podmínky velké reaktivity a velkého povrchu oxidu 

hlinitého nebo při nízké koncentraci fosfátů. Fáze AlPO4 mohou vznikat reakcemi  Al2O3 s 

Al(H2PO4)3 nebo Al(PO3)3. 

 Při nízkých teplotách a dlouhých reakčních časech dochází ke vzniku hydratovaných fází 

AlPO4, které následně dehydratují za vzniku krystalických nebo polymerních AlPO4. [22] 
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3.4.1 Příprava CBPC na bázi ortofosfátů 

Na rozdíl od oxidů dvojmocných kovů je rozpustnost oxidu hlinitého nízká a je tedy nutné 

zpracování při zvýšené teplotě. Navíc místo používání málo rozpustných fosfátových roztoků, jako 

jsou fosfáty amonné nebo draselné, se používá přímo roztok kyseliny fosforečné. Byla provedena 

termodynamická analýza efektu teploty na rozpustnost jednotlivých fází oxidu hlinitého a na vznik 

jejich fosfátových fází během působení zvýšené teploty, kde rozpustnost hydratovaného oxidu 

hlinitého (hydrargillitu Al2O3·3H2O) je zvýšena a napomáhá dalšímu vzniku berlinitové fáze. Tyto 

analýzy byly potvrzeny diferenciální termickou analýzou (DTA) a rentgenovou difrakční analýzou 

(XRD) na vzorcích zahřívaných nad 118 °C. 

Produkce aquasolů oxidu hlinitého z oxidu hlinitého je podrobně zkoumána v rámci sol-gel 

metod přípravy keramiky. Monolitický oxid hlinitý je možné připravit hydrolýzou a kondenzací 

hlinitých alkoxidů. Vznik aquasolů a jejich gelů je mezistupněm ve vzniku CBPC. Kondenzace 

solů hydratovaného oxidu hlinitého reakcí s kyselinou fosforečnou za vzniku gelu 

Al(H2PO4)3·H2O je prvním krokem k syntéze berlinitem vázané hlinité keramiky. Při zahřívání na 

150 °C reaguje gel s dalším oxidem hlinitým, přičemž se uvolňuje voda a vznikají krystaly 

berlinitu. [2] 

 

3.4.1.1 Zvyšování rozpustnosti změnou teploty 

Rozpustnost oxidu hlinitého při vysokém pH je dobře známa v Bayerově postupu rafinace 

bauxitu. Bauxit je zpracováván roztokem o velmi vysokém pH(>13) při teplotě 150–250 °C a tlaku 

20 atmosfér (cca 2 MPa) a rozpuštěný oxid hlinitý je separován od zbytků nerozpustných minerálů 

v bauxitu. Hydrotermální rozpouštění oxidu hlinitého je také využívání při výrobě hlinitanového 

cementu, kdy se částečně rozpouští oxid hlinitý a oxid vápenatý. Tyto příklady naznačují, že tento 

proces může být také použit pro přípravu hlinité CBPC rozpouštěním oxidu hlinitého v roztoku 

kyseliny fosforečné. Rozdíl mezi těmito dvěma postupy a vznikem hlinité CBPC je pH při němž 

dochází k rozpouštění. Oxid hlinitý je amfoterní a vykazuje vysokou rozpustnost při extrémně 

nízkém i vysokém pH.  

Oxid hlinitý se vyskytuje v různých formách. Korund Al2O3, gibbsit Al2O3·3H2O a boehmit 

AlOOH jsou nejvýznamnější krystalické formy. Navíc hydroxid hlinitý Al(OH)3 může existovat 

také v amorfní podobě. V závislosti na volbě oxidů použitých k přípravě keramiky se liší 

rozpustnost a tedy i podmínky, při nichž se oxidy rozpouští.  

Rozpouštění různých forem oxidu hlinitého v kyselém, neutrálním a zásaditém prostředí jsou 

dány těmito reakcemi: 

 

Reakce v kyselém prostředí: 

    OHaqAlHAlO 2

3

2
3 2

33  
  pro korund,     (55) 

    OHaqAlHOHAlO 2

3

2
2

3 33
2

3  
 pro gibbsit,    (56) 

  OHaqAlHAlOOH 2

3 23  
 pro boehmit.     (57) 

 

Reakce v neutrálním prostředí: 
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      OHaqAlOHAlOHAlO 3
2

3 3

32
2

3   pro korund,   (58) 

        OHaqAlOHAlOHAlO 3
2

3 3

32
2

3   pro gibbsit,   (59) 

      OHaqAlOHAlOHAlOOH 33

32  pro boehmit.   (60) 

Meziprodukt Al(OH)3 vzniká ve všech těchto případech, protože je blízko termodynamické 

rovnováhy s fázemi oxidu hlinitého ve vodě. 

 

Reakce v zásaditém prostředí: 

  
 HaqAlOOHAlO 22

2
3 2

1   pro korund,     (61) 

    OHHaqAlOOHAlO 222
2

3 2
3  

 pro gibbsit,    (62) 

  
 HaqAlOOHAlOOH 22  pro boehmit.     (63) 

 

Na Obr. 6 je znázorněna závislost koncentrací iontů Al
3+

(aq) a AlO2
-
(aq) jako funkce pH pro 

různé formy oxidu hlinitého. Tyto křivky vykazují minimum rozpustnosti při pH cca 5 a zvýšení 

k oběma extrémům pH, což je dáno amfoterní povahou oxidu hlinitého.  

Rozsah pH při kterém vzniká CBPC je 2–8, neboť v tomto intervalu je nadbytek rozpouštěných 

fosfátových specií jako H2PO4
−
 a HPO4

2−
. Kationtová koncentrace [Al

3+
(aq)] je v kyselém 

prostředí vysoká, ale rapidně klesá s rostoucím pH. Dochází k neutralizaci kyseliny touto reakcí: 

    OHPOAlHOHHPOPOHaqAl 22432

2

442

3 


    (64) 

Díky této neutralizaci klesá rozpustnost oxidu hlinitého, dokud roztok nedosáhne neutrálního 

pH, při kterém vzniká přebytek Al2O3·3H2O, který má velmi nízkou rozpustnost a tvoří pasivační 

vrstvu na povrchu jednotlivých částic. Tato vrstva pak brání dalšímu rozpouštění a vzniku 

keramiky. V tomto bodě je tedy nutné zvýšit rozpustnost Al2O3·3H2O za každou cenu.  

Potřebné rozpouštění Al2O3·3H2O je umožněno mírným ohřevem. Teplota maximální 

rozpustnosti Al2O3·3H2O může být určena na základě termodynamických výpočtů. [1] 
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Obr. 6: Závislosti rozpustnosti různých forem oxidu hlinitého na pH [1] 

Závislost součinu rozpustnosti na teplotě je dána: 
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Teplota maximální rozpustnosti Al2O3·3H2O může být snadno vypočtena derivací K daného  
 GeK    a tedy:  
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Součin rozpustnosti je maximální při T=Tmax dán: 

  0max  TH           (69) 

Rovnici (69) je možné využít pro maximalizování rozpustnosti oxidu hlinitého. Při výpočtu pro 

kyselé i zásadité prostředí je Tmax velmi vysoká hodnota, ale v neutrálním prostředí je to pouze 

zvýšená teplota. Za předpokladu, že měrná tepelná kapacita jednotlivých komponent v rovnici (57) 

se významně neliší s teplotou, v teplotním rozsahu T0 – Tmax, je možné pomocí rovnice (69) 

      00max0max  TTCTHTH p         (70) 
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Kde ΔCp je celková změna Cp v rozpouštěcí reakci. Podmínky pro maximální Ksp jsou potom 

 

pC

TH
TT




 0

0max          (71) 

Výpočtem s konkrétními hodnotami ΔH0 a Cp jednotlivých komponent v rovnicích (58)–(60) 

lze získat celkovou změnu ΔH0 a ∆Cp, dosadit je následně do rovnice (101) a získat tak Tmax pro 

všechny fáze oxidu hlinitého. Související hodnota log[Al
3+

(aq)] je poté vypočítána podle rovnice: 

   pHpKaqAl sp 3log
max

3          (72) 

Tabulka 3 uvádí hodnoty Tmax a log[Al
3+

(aq)] neutrálního prostředí pro různé formy Al2O3. 

 

Tabulka 3: Teploty maximální rozpustnosti Tmax a hodnoty log[Al
3+

(aq)] při Tmax [1] 

Parametry Korund Gibbsit Boehmit Hydroxid hlinitý 

Tmax[°C] 106,36 169,8 125,68 132,5 

[Al
3+

(aq)] 4,44·10
−13 

5,16·10
−16

 2,51·10
−13

 1,78·10
−13

 

[Al3+(aq)]max

[[Al3+(aq)]]
 8,3 13,8 22,9 22,39 

 

Hodnoty v tabulce 5 ukazují, že teploty maximální rozpustnosti jednotlivých forem oxidu 

hlinitého se liší a také rozsah zvýšení rozpustnosti se liší. Gibbsit, přestože jeho počáteční 

rozpustnost je nízká, se zvýšenou teplotou získá poměrně lepší rozpustnost. 

Z těchto hodnot je možné vyvodit několik závěrů. Pro přípravu CBPC je nezbytné mít 

nerozpuštěná nuklea, kolem kterých bude růst fosfátová fáze a propojí je navzájem. Amorfní oxid 

hlinitý, přestože má vysokou rozpustnost při pokojové teplotě, není vhodným materiálem, protože 

neposkytuje tato nuklea, ale díky své amorfní struktuře je velmi dobře rozpustným materiálem, 

pokud je smíchán s dalšími fázemi. Gibbsit je jediný, který má Tmax> 150 °C. Při teplotě 150 °C 

vzniká berlinit. U Gibbsitu tedy nebude dosažena maximální rozpustnost dříve, než dojde ke 

vzniku keramiky. Proto jsou preferovány jen ostatní fáze, které se nejdříve rozpustí a pak teprve 

dochází k fosfátové reakci a vzniku keramiky. 

Na Obr. 7 je zobrazena závislost log[Al
3+

(aq)] na teplotě. Široké maximum znamená, že vysoká 

rozpustnost se vykytuje v širším rozsahu teplot kolem Tmax. Toto zjištění je podstatné pro praxi, 

protože velmi často je teplota v pecích nehomogenní v celém prostoru pece.  

 

 
Obr. 7: Teplotní závislost součinu rozpustnosti oxidu hlinitého na teplotě v neutrálním pH [1] 
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Obecně, jakmile je oxidová fáze rozpuštěná, tvoří AlH3(PO4)2·3H2O, který následně reaguje se 

zbývající oxidovou složkou na povrchu jejich zrn za vzniku berlinitu. Například v případě korundu 

je možné tuto reakci popsat jako  

  O4H4AlPOO3HPO2AlHOAl 24224332       (73) [1] 

 

3.4.1.2 Vznik vazebné fáze a berlinitu 

Pro otestování teoretických analýz kinetiky vzniku hlinité CBPC bylo provedeno 

experimentální sledování směsi oxidu hlinitého a kyseliny fosforečné. Pro dosažení dobrého 

zhutnění, byla použita směs hrubější a jemnější frakce α-Al2O3. Byl použit 50% roztok kyseliny 

fosforečné tak, aby vznikla směs, v níž je hmotnostní poměr Al2O3 a H3PO4 rovný pěti. Pro 

vyhodnocení vlivu teploty na reakční kinetiku byla použita metoda DTA a vzorek byl zahříván 

rychlostí 50 °C za hodinu až do 400 °C. Endotermní efekt mírně nad 100°C značí vypaření 

fyzikálně vázané vody, ale endoterm při 118 °C odpovídá fázové přeměně. 

Pro identifikaci fáze vznikající nad Tmax byla záměs zahřívána na 130 °C po 1, 2 a 4 dny 

v uzavřené nádobě aby nedocházelo k úniku vody. Většina vody zreagovala s oxidem hlinitým, 

jelikož v nádobě byl hustý tmel. Vzorky byly uchovávány při laboratorní teplotě jeden týden, aby 

bylo dost času pro růst krystalů. Krystalické fáze byly poté identifikovány pomocí XRD analýzy. 

U vzorků ohřívaných kratší dobu byly touto analýzou identifikovány fáze nezreagovaného Al2O3 a 

reakčního produktu AlH3(PO4)2·H2O. Ostřejší a vyšší píky reakčního produktu u déle zahřívaného 

vzorku prokazují závislost koncentrace krystalického reakčního produktu na čase. Pro vzorek je 

nutné zajistit vhodné hydrotermální podmínky, aby mohlo dojít k rozpouštění Al2O3.  

Po vysušení vzorky tvořily tvrdý monolit, což znamená, že reakční produkt AlH3(PO4)2·H2O 

působí jako pojivová fáze mezi částicemi oxidu hlinitého. Na druhou stranu se vzorky po ponoření 

do vody rozpadly a neobsahovaly tedy žádnou stabilní nerozpustnou fázi jako je berlinit. Vzorky 

zahřívané na teplotu 150 °C a více, byly vůči vodě odolné, což potvrzuje zjištění Gonzalese a 

Hallorana, kteří zaznamenali, že berlinit vzniká při teplotě kolem 150 °C. Monolity vykazovaly 

značnou porozitu díky uvolnění přebytečné vody. XRD analýza fázového složení výsledného 

produktu nevykazuje přítomnost AlH3(PO4)2·H2O což odpovídá vzniku berlinitu podle rovnice 

(73). [1][23][24] 

 

3.4.1.3 Model zhutnění CBPC připravené nízkoteplotní syntézozu 

Chemicky vázaná hlinitá keramika je tvořena částicemi oxidu hlinitého provázanými berlinitem 

vzniklým chemickou reakcí. Zpočátku jsou částice oxidu shromážděny na maximální hustotu 

prášku a mezery mezi částečkami jsou vyplněny roztokem fosfátu.  Tento fosfátový roztok reaguje 

s povrchem částic a vznikající reakční produkty, krystalické nebo skelné fáze, postupně propojují 

částice. Maximální zhutnění je dosažitelné volbou vhodné granulometrie prášku tak jako 

v normální výrobě keramiky. Pokud mají reakční produkty nižší hustotu, než původní oxid může 

vyšší objem reakčních produktů způsobit zaplnění dutin a vznikne tak hutnější CBPC. Pokud 

expanze dosáhne většího objemu, než byl objem mezer mezi částicemi, může být výsledný produkt 

větší, než původní objem prášku. Pokud je objem mezer a vzniklých produktů stejný, nedozná 

keramika žádných objemových změn. Na druhou stranu pokud je reakční produkt hustší, než 

původní oxid, bude část mezer nezaplněná a vznikne porézní keramika. [1] 
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3.4.1.4 Ortofosfáty v CBPC a jejich struktura 

Fosforečnan hlinitý AlPO4 se vyskytuje ve třech polymorfních stavech podobně jako křemen, 

tridymit a krystobalit u SiO2. Odpovídající fáze AlPO4 jsou berlinit (AlPO4-B, struktura křemene), 

tridymitový AlPO4 (AlPO4-T) a krystobalitový AlPO4 (AlPO4-C). Obr. 8 znázorňuje srovnání 

polymorfních přeměn SiO2 a AlPO4. [22] 

 

 
Obr. 8: Souhrnné srovnání polymorfismu krystalických fází SiO2 a AlPO4 (popisky přeloženy) [25] 

 

Hlavní strukturní jednotkou v krystalech ortofosfátů je mnohostěn PO4. Tato jednotka může 

vytvářet více komplexních fosfátových struktur. 

Poloměr P
5+

 je 0,035 nm, zatímco O
2−

 má poloměr 0,14 nm. Jejich poměr je tedy 0,25 a 

koordinační číslo je tedy 4 a struktura zaujímá tvar čtyřstěnu. Jelikož fosfor je pětimocný, je 

zapotřebí pět elektronů ze čtyř kyslíkových iontů. Vzniká tedy jedna dvojná a tři jednoduché vazby 

na atomy kyslíku. Čtyřstěn se pak chová jako trojmocný iont.  

 

 
Obr. 9: Struktura fosforečnanového iontu PO4

3−
 [1] 
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Struktura AlPO4 je klasickým příkladem kovalentní fosfátové struktury typu SiO2 viz Obr. 10. 

V této struktuře atomy Al a P sdílí jednu vazbu každým kyslíkem a každý z nich tvoří čtyřstěn. 

Tetraedry jsou navzájem spojeny atomy kyslíku a vytváří trojdimenzionální kovalentní strukturu 

podobnou oxidu křemičitému, kde základní jednotky SiO2 drží ostatní atomy v místech 

nahrazujících Si a tvoří různé silikáty. Díky tomu AlPO4 sdílí mnoho chemických a fyzikálních 

vlastností oxidu křemičitého přestože jako CBPC je připravován při mnohem nižších teplotách. 

Protože vazba je kovalentní, jsou výsledné minerály velmi tvrdé a jejich rozpustnost ve vodě je 

velmi nízká. [1] 

 

 
Obr. 10: Vazby v kovalentní struktuře AlPO4 [1] 

 

Podobně jako oxid křemičitý může tvořit zeolity, i AlPO4 může vytvářet složité uspořádané 

struktury podobné zeolitům. U hlinitých fosfátů může vznikat velmi široká škála struktur (3D sítě, 

2D vrstevnaté struktury, 1D řetězce a 0D klastry) kde se střídají mnohostěny s centrálním atomem 

hliníku (AlO4, AlO5, AlO6) a čtyřstěny s atomem fosforu uprostřed: P(Ob)n(Ot)4−n (kde b je 

„bridging“ tedy vazebné a t je „terminal“, koncové; n= 1, 2, 3, 4). Tato rozmanitost struktur dělá 

tyto materiály perspektivními pro výrobu molekulových sít a katalyzátorů. [26] 
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3.4.2 Příprava CBPC na bázi metafosfátů 

Ranné studie fosfátové vazby zahrnovaly vznik vazeb ve směsích kyseliny fosforečné a oxidů, 

včetně oxidu hlinitého, za normální teploty. Už v roce 1950 Kingery prozkoumal možnosti 

přípravy žárnin pomocí fosfátového pojiva, tedy roztoku Al(H2PO4)3 v kombinaci s jílem a 

korundovým kamenivem v poměru 7,15 : 7,15 : 85,7 % složení. Tyto vzorky byly po dvě hodiny 

vypalovány na teploty 105 °C, 300 °C, 500 °C, 800 °C, 1100 °C a 1300 °C. Změny ve fázovém 

složení byly testovány pomocí XRD a DTA analýzy.  

Při konstantní rychlosti ohřevu vykázala DTA analýza (ve smyslu derivace ztráty hmotnosti 

podle teploty) dva píky při 250 °C a 490 °C. Produkt mezi těmito přeměnami odpovídá přibližně 

Al(PO4)3·3H2O. Při ohřevu 10 °C za minutu byl úbytek hmotnosti ukončen při teplotě 800 °C 

produktem metafosfátem hlinitým Al(PO3)3. Produkty těchto reakcí byly přibližně až do teploty 

500°C amorfní a poté dochází ke vzniku Al(PO3)3. [20] 

Později byl v literatuře Lyonsem a kolektivem publikován tento sled reakcí: 

Al2O3+6H3PO4→2Al(H2PO4)3+6H2O       (74) 

Al(H2PO4)3↔AlPO4∙xH2O+2H3PO4        (75) 

Al(H2PO4)3
257°C
→   Al2(H2P2O7)3+3H2O       (76) 

Al2(H2P2O7)3
500°C
→   [Al(PO3)3]x+3 2⁄ xH2O       (77) 

Vznikající Al(H2PO4)3 je ve vodě rozpustný a je pojivovou fází ve dvou smyslech. Jednak je 

lepkavý a viskosní za normální teploty a jednak je prekurzorem pro vznik pojivových fází 

nesoucích pevnost v keramice. Při zastavení nebo zpomalení první reakce (74), je možné 

uchovávat záměsi zpracovatelné pro velmi dlouho dobu s vysokým obsahem Al(H2PO4)3 jako 

prekurzorem pro Al(PO3)3. Tyto experimenty potvrdily, že tuhnutí hlinité CBPC je způsobeno 

precipitací nerozpustných hlinitých fosfátů. [21] 

Metafosforečnan hlinitý Al(PO3)3 existuje ve formě zesíťovaného polymeru s dlouhými řetězci 

ve dvou formách. Typ A je vysokoteplotní forma, které má prstencovou strukturu tetraedrů PO4 

spojenou v (PO3
−
)n (n=3, 4) prstencích. Nízkoteplotní forma B je složená z (PO3

−
)n řetězců, které 

jsou sesíťovány přes atomy hliníku. Metafosforečnan hlinitý je efektivní pojivovou fází díky své 

schopnosti síťování a polymerace. [22] 

Přípravu různých forem metafosfátu hlinitého lze také řídit vhodnými aditivy (v rozsahu 3–5 % 

hm.), která zároveň slouží jako krystalizační centra a umožnují tyto fáze připravovat již při 

teplotách nad 300 °C. I tyto malé přídavky aditiv mohou díky svému vlivu na strukturu a 

krystalizaci fází mít značný vliv na mechanické, termické i chemické vlastnosti a odolnosti 

materiálů pojených tímto fosfátovým pojivem. [27] 

 

3.4.2.1 Vliv poměru obsahu P/Al na vznikající metafosfátové fáze pojiva. 

Díky zevrubnému studiu, především pomocí kombinací XRD a NMR analýz, vývoje pojiva při 

zahřívání při poměru P/Al 3 a 3,5 (tedy běžný komerčně užívaný poměr a zvýšený) se podařilo 

Tricotovi a kol. získat informace jak o chemickém tak o fázovém složení. Při zvýšeném P/Al 

dochází ke vzniku vysokoteplotní a tedy stabilní formy A metafosfátu hlinitého při nižších 

teplotách. Výsledky měření chemického složení směsí však poukazují na nevýhodu pro praktické 

použití směsí s vysokým nadbytkem kyseliny fosforečné, která se za zvýšených teplot vyskytuje 

ve vzorcích volně ve vysoké koncentraci. Pro průmyslové aplikace to může znamenat hrozbu 
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koroze kyselinou nebo dokonce jejími parami a těkajícím oxidem fosforečným z následného 

rozkladu. Lze však usuzovat, že přítomnost volné kyseliny lze regulovat například výdrží na 

nižších teplotách (150–250 °C). Dále je možné přítomnost volné kyseliny využít k reakci 

s plnivem a zvýšit tak pojivové schopnosti těchto směsí. [28] 

Během zkoušení poměrů P/Al ještě vyšších (konkrétně 6, 12, 23), byl zjištěn trend nepatrně 

klesající celkové porozity materiálu. Naopak docházelo k tvorbě hrubšího povrchu a dokonce děr 

z důvodu uvolňování těkavých sloučenin fosforu. Směs s nejvyšším poměrem 23 byla dokonce i 

při sušení na 200 °C po dobu jednoho týdne vlhká a lepkavá. Při dalším výpalu nad 500 °C došlo 

ke krystalizaci na A metafosfát. Při zahřívání nad 1100 °C se vzorek stal opět amorfním, na 

povrchu došlo ke zjemnění, ale celková porozita byla naopak vysoká. Pouze při výpalu 

v atmosféře argonu na 1200 °C bylo dosaženo hladké morfologie a nízké porozity materiálu, což 

bylo mimo jiné způsobeno především vykrystalizováním krystobalitické formy AlPO4. [29] 

Testování s naopak velmi nízkým poměrem P/Al (0,77–2,5) u pojiva pro uhlíková vlákna 

s dodávaným práškovým Al2O3 (což způsobilo nízké hodnoty poměru P/Al) coby reaktivního 

plniva docházelo při tepelné úpravě vzorků ke zreagování na ortofosfát AlPO4. [30] 
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3.5 CBPC NA BÁZI OXIDU YTTRITÉHO 

Fosfátům kovů vzácných zemin je v posledních letech věnována stále větší pozornost díky 

jejich potenciálnímu využití pro optické materiály včetně laserů, luminiscentní materiály a nově 

také pro tzv. anti-UV materiály. [31] 

Biokeramika na bázi yttria je významným materiálem v radiační terapii a biomedicínských 

aplikacích. Pro „in situ“ ozařování pomocí dopravení zdroje radiace přímo k rakovinné tkáni se 

používají mikrosféry obsahující izotopy yttria. Mikrosféry obsahujíc YPO4 respektive 

hydroxyapatity dopované yttriem. [32] 

V konstrukční a technické praxi mají fosfáty vzácných zemin využití jak ve formě prášků, 

povlaků tak i ve formě hutných slinutých dílů. Mnoho výzkumníků se v současné době orientuje 

především na keramické materiály pro laminátové kompozity, interfázi mezi vláknem a matricí 

v kompozitech s keramickou matricí nebo na vysokoteplotní ochranné povlaky. Probíhá také 

výzkum potenciálních matric pro specifické zpracování separovaných radionuklidů s dlouhým 

poločasem rozpadu, jako jsou například trojmocné aktinidy. Význam mají také v oblasti pevných 

protonových vodičů.[33] 

Z pohledu žárovzdorné aplikace je nejzajímavější použití YPO4 jako povlaku na ochranu 

vyzdívky proti prostředí (Wang a kol. 2010). Testy byly prováděny na práškovém YPO4 

připraveném sol-gel metodou a výpalem na 1400°C. Vysokoteplotní koroze práškového materiálu 

vodní parou byla testována při 1350 °C při atmosférickému tlaku po dobu 300 hodin. Při 

porovnání normalizované korozní konstanty byly hodnota téměř 50 krát nižší než u SiC a Si3N4 a 

přibližně poloviční než u Alumosilikátu na bázi barya a stroncia (BSAS).  

Je známo, že odolnost fosfátů vysokým teplotám je omezena díky rozkladu a vzniku nových 

fází. Například AlPO4 podléhá rozkladu na Al2O3 při teplotách vyšších než 1200 °C.  Při 

porovnání fázového složení před a po korozní zkoušce nebyla zjištěna jiná fáze než YPO4. Navíc 

běžná technologie slinování YPO4 při 1500 °C nevykazuje měřitelný hmotnostní úbytek. 

Korozi vůči tavenině solí byli prováděny s Na2SO4 při 900 °C kdy ani po 100 hodinách 

kontaktu s taveninou nedošlo ke změně fázového složení ani markantním změnám na povrchu 

materiálů oproti značenému porušení povrchu SiC, jak ukazuje Obr. 11. [34] 

Pochopitelně problémem ochranných vrstev na vyzdívce je i chemická kompatibilita 

s vyzdívkou. Například AlPO4 při smísení s SiO2 vytváří při vysokých teplotách mullit. Naproti 

tomu ve směsi práškového YPO4 a 10 % SiO2 nedošlo k měřitelné ztrátě hmotnosti ani změně 

fázového složení ani po zahřívání na 1350°C po dobu 300 hodin. 

Koeficient tepelné roztažnosti má také významný vliv na výdrž ochranné vrstvy na vyzdívce. U 

YPO4 se hodnota pohybuje v intervalu 4,8–6,5∙10
−6

 K
−1

 v teplotním rozsahu 150–1350 °C jak 

ukazuje graf na Obr. 12. Tyto hodnoty jsou velmi blízké kompozitům C/SiC (4–5∙10
−6

 K
−1

) nebo 

kompozitům mullit/BSAS (5–6 ∙10
−6

 K
−1

). Čistý mullit má pak hodnotu koeficientu teplotní 

roztažnosti přibližně 4,5∙10
−6

 K
−1

. Ochranné vrstvy YPO4 aplikované na zmíněné materiály běžné 

ve vysokoteplotních aplikacích se tedy jeví velmi slibně. [34] 
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Obr. 11: Morfologie vzorku zachycená pomocí SEM: (a) YPO4 před testem, (b) Ypo4 po 100 

hodinách kontaktu s taveninou, (c) SiC před testem a (d) SiC po 100 hodinách kontaktu 

s taveninou. [34] 

 

 
Obr. 12: Graf teplotní závislosti koeficientu tepelné roztažnosti (CTE) YPO4 [34] 

 

Technologie na ochranu žárovzdorné vyzdívky pomocí YPO4 je už patentovaná např. patentem 

PROTECTIVE OVERLAYER FOR CERAMICS. US7001679 B2 pro teploty až do 1500 °C jak pro 

mulit tak i pro neoxidové materiály. [35] 



43 

 

Syntéza fosfátů kovů vzácných zemin je popisována různými způsoby jako je chemický 

precipitace za mokra, sol-gel, hydrotermální nebo vysokoteplotní reakce v tuhé fázi. Fyzikálně 

chemické vlastnosti prášků pak podstatně závisí na způsobu přípravy, krystalické struktuře nebo 

morfologii a velikosti částic a mají značný vliv na přípravu a vlastnosti výsledného keramického 

materiálu. [33] 

Yttrium a jeho sloučeniny mají sice mnohé vlastnosti společné nebo podobné hliníku a jeho 

sloučeninám, nicméně je mnohem zásaditější, jak dokládá například modifikovaný Pourbaix 

diagram na Obr. 13.  

     
Obr. 13: Srovnání diagramů závislosti redoxního potenciálu na pH. pro Al a Y [36] 

 

Reakce oxidu yttritého s kyselinou fosforečnou je velmi exotermní a bouřlivá a za běžných 

podmínek dochází ke vzniku plně neutralizovaných fosfátů YPO4 nebo YPO4·H2O. Vznik 

pojivové fáze kyselých fosfátů vyžaduje nízké pH, avšak i v přebytku kyseliny dochází k jejímu 

plnému zneutralizování a nikoliv jen k částečné disociaci a neutralizaci na kyselé fosfáty. Klasická 

příprava CBPC tedy není pro tento materiál běžná ani dobře prostudovaná.  
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3.5.1 Syntéza ortofosforečnanu yttritého 

Vzhledem k poměrně různorodému využití fosfátů kovů vzácných zemin jsou tyto 

syntetizovány různými metodami. Amorfní fosfáty kovů vzácných zemi byly syntetizovány 

precipitační metodou (Hirai a kol. 2004). Guo a kolektiv (1996) popsali sol-gel syntézy RePO4 (Re 

= La, Ce, Nd, Eu, Y). Syntéza fosfátů kovů vzácných zemin precipitací za mokra byla pospána 

různými výzkumnými skupinami. Například Nedelec a kol. (2002) studovali závislost optických 

vlastností na způsobu syntézy YPO4 zatímco termický rozklad RePO4∙nH2O (Re = La, Ce, Y) byl 

popsán Lucasem a kol (2004). Několik autorů se zabývalo dalšími metodami syntézy jako je 

technika vysokoteplotní reakce v pevné fázi, sol-gel a hydrotermální syntéza. Nejčastější je pak 

koprecipitace a obecně příprava dopovaných (většinou dalšími kovy vzácných zemin) systémů 

různými metodami jako je například syntéza ve vodném roztoku, která nevyžaduje výpal produktů 

na vysoké teploty pro získání krystalické fáze. [37] 

Syntéza přímo z oxidu yttritého reagujícího s kyselinou fosforečnou nebo kyselými fosfáty není 

běžná ani dobře popsaná v literatuře. Všechny syntézy cílí přímo na plně neutralizované yttrité 

fosfáty a nikoliv na kyselé a tedy s pojivovými vlastnostmi pro CBPC. 

 Přípravou ortofosfátů lanthanoidů přímo z jejich oxidů a kyseliny fosforeční se zbývala 

Kijkowska. Nejprve probíhala reakce suspenze oxidů Ln(III) (Ln=La, Ce, Pr, ND, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) s 2M kyselinou fosforečnou. Následně byla suspenze doplněna 

přebytkem 15 M kyseliny fosforečné a malé množství vody pro úpravu reologie břečky pro 

míchání. Po promíchání byla břečka ponechána minimálně jeden den v klidu (v závislosti na 

použitém lanthanoidu), dokud se vše nerozpustilo a nevznikl čirý roztok. Tento roztok byl zředěn a 

přiveden k varu pod refluxem po dobu dvou hodin. Vzniklá sraženina byla odfiltrována, promyta 

destilovanou vodou a vysušena při 60 °C. Produktem této syntézy byly hydráty plně 

neutralizovaných ortofosfátů tedy LnPO4∙nH2O (Ln =La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 

Tm, Yb, Lu). V tomto článku sice autorka přikládá pro porovnání i YPO4 ∙ 2H2O, nicméně zde 

nepopisuje jeho syntézu a obecně se jím zabývá v celé práci pouze okrajově. [38] 

 Termický analýza a následná IR spektrální analýza pomocí některých těchto vzorků v dalším 

článku prokázala vznik P2O7
4−

 nad teploty 950 °C respektive nad 500 °C u monoklinických 

fosfátů. Autorka uvádí jako příčinu částečnou substituci iontu HPO4
2−

 za PO4
3−

 a to i u 

dehydratovaného YPO4∙2H2O. [39] 

Nejpodobnější klasické syntéze z oxidů kovů je pak chemická precipitace za mokra. Vychází 

z rozpustných solí kovů vzácných zemin, jako jsou chloridy nebo dusičnany, a buď přímo kyseliny 

fosforečné, nebo částečně neutralizovaných fosfátových solí, především amonných jako 

prekurzorů. Při této syntéze mají stěžejní vliv parametry procesu, především pH, koncentrace 

reagencií a doba reagování suspenze. Při syntéze fosforečnanu yttritého použil Lucas a kol. 

YCl3∙6H2O a kyselinu fosforečnou ve vodném roztoku. Stejné testy byly provedeny i s Lanthanem 

a Cerem. Molární poměr kovu a fosforečného aniontu byl vždy 1. Pomocí NH4OH bylo řízeno pH 

syntézy.  Vysrážená suspenze byla kontinuálně míchána a zahřívána na různé teploty. Po ukončení 

syntézy byla suspenze promyta destilovanou vodou a po odstředění vysušena při 80 °C. 

V závislosti na teplotě a především době syntézy vznikala jak amorfní fáze tak především 

monoklinická struktura YPO4∙2H2O. Podle podmínek syntézy se také lišil měrný povrch produktů. 

[33] 
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3.5.2 Vysokoteplotní reakce a CBPC 

V pokračování své studie se Lucas a jeho kolektiv zabývali teplotním chováním připravených 

vzorků ortofosfátů kovů vzácných zemin (Y, Ce, La). Termickou analýzou byl zjištěn rozklad 

monoklinického YPO4∙2H2O na tetragonální bezvodý YPO4, který začíná už při teplotách kolem 

190 °C a končící při 240 °C. Tento proces provází dva endotermické efekty rozkladu a zároveň 

fázové transformace. Vzniklá tetragonální fáze byla prokázána pomocí XRD analýzy. Kolem 

950 °C se objevuje exotermický efekt doprovázený ztrátou hmotnosti, která náleží vzniku 

trimetafosfátu respektive polyfosfátu: 

2HPO3(ad) + YPO4(s) → Y(PO3)3(s)+H2O(𝑔)      (78) 

Autoři předpokládají, že důvodem vzniku byla přebytečná kyselina fosforečná adsorbovaná na 

pevných částicích produktů s vyšším měrným povrchem, což potvrdili jednak závislostí množství 

vznikající fáze na měrném povrchu a také měřením molárního poměru Y/P v produktu kdy u 

vyššího měrného povrchu docházelo ke snížení tohoto poměru. Autoři tedy uvádějí obecný vzorec 

YPO4 ∙ 2H2O ∙ (H3PO4)x, kdy 0 < X < 0.1 (Y/P > 1). Skupina kolem Lucase zároveň popírá tvrzení 

Kijkowské (viz výše), s tím že se jim nepodařilo ve vzorcích prokázat přítomnost iontu HPO4
-2

. 

 Při teplotách 1100–1300 °C byl zaznamenán hmotnostní úbytek provázený endotermickým 

efektem. Autoři jej vysvětlují rozkladem Y(PO3)3: 

2Y(PO3)3(s) → 2YPO4(s)+P4O10(𝑙,𝑔)       (79)  

Fázový diagram systému Y2O3-P2O5 popsali Agrawal a Hummer, kteří zmiňují, že při nižších 

teplotách v oblasti bohaté na P4O10 velmi blízko složení YPO4 vzniká fáze Y2P4O13. Tato fáze 

však vzniká v malém množství a Tuto fázi lze tedy zanedbat a předpokládat jako další proces 

v tomto sytému až kongruentní tání Y(PO3)3 při 1460 °C, zatímco další autoři předpokládají 

naopak inkongruentní tání popsané právě rovnicí (79). Při testech v navazujícím výzkumu uvádí, 

že po vyžíhání materiálu na 1400 °C obsahoval systém pouze čistý, dobře vykrystalizovaný YPO4. 

[40][41] 

Celistvý popis fázových rovnovach v systému Y2O3 – P2O5 uvádí Szuszkiewicz a 

Znamierowska. Z tohoto diagramu na Obr. 14 vyplývá, že YPO4 taje  konguentně při 2150 °C a do 

té doby je strukturně stabilní pokud je čistý.  
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Obr. 14: Kompletní fázový diagram Y2O3-P2O5 [42] 

 

Jelikož z dostupné literatury nebylo zjištěno, že by yttrium tvořilo kyselé částečně 

neutralizované fosfáty vhodné pro přípravu CBPC při nízkých teplotách jako hlinité fosfáty, je 

nutné zabývat se možností slinování práškového materiálu případně právě za pomoci 

vysokoteplotních metafosfátových fází. Touto problematikou se zabývali Bregiroux a kol. I tento 

výzkum se týkal sloučenin Lanthanu, Ceru a Yttria. Schopnost slinutí čistého YPO4 byla 

studována vysokoteplotní dilatometrií při teplotách do 1400 °C s dobou výdrže na této teplotě až 

60 min. Pro měření použili pelety slisované při 80–120 MPa. Ani přes poměrně vysoký měrný 

povrch vstupní suroviny 28 m
2
g

−1
 nedošlo ke slinutí YPO4 při této teplotě. Elektronovým 

mikroskopem byla zaznamenána pouze první fázi slinutí, tedy přeuspořádání zrn a počátky tvorby 

krčků mezi nimi. Byla také porovnána hustota materiálu s hustotou teoretickou vypočtenou 

z krystalické mřížky materiálu. V případě YPO4 byla určena teoretická hustota 4,286 g∙cm
−3

. 

Vzorek po lisování dosáhl 56 % této hodnoty a vzorek po výpalu pouhých 62,2 %. Tyto výsledky 

potvrzují značnou termickou stabilitu YPO4 ale zároveň dokládají problematické slinování tohoto 

materiálu. Testy byly provedeny i pro LaPO4 s odkazem na jeho přípravu v předchozích pracích 

tohoto pracoviště (Lucas a kol. viz výše). Byl testován materiál opět vyžíhaný na 1400 °C pro 



47 

 

odstranění metafosfátů a poté materiály s obsahem metafosfátu a to jak surový LaPO4 připravený 

precipitací za mokra tak materiál čistý definovaným přídavkem La(PO3)3 předžíhaný na 700 °C. I 

přes nižší teplotu tání a nižší měrný povrch (byly provedeny pokusy s CePO4 a LaPO4) výrazně 

nižší teplotu slinutí a větší objemové i délkové změny. Mezi lisovaným a vypáleným materiálem 

došlo u čistého LaPO4 ke změně relativní hustoty (proti teoretické vypočtené z krystalové mřížky 

na 5,067 g cm
−1

). U čistého vyžíhaného LaPO4 došlo ke změně hustoty z cca 63 % na 71-97 % 

podle měrného povrchu vstupního prášku. U materiálu čistého s přídavkem 1–3 % La(PO3)3 pak 

ke zvýšení hustot z cca 60 % na 94–96 %. I minoritní obsah metafosfátu tedy může příznivě 

ovlivnit slinování. Technologickým problémem je však rozklad a uvolnění P2O5. [43] 

V rámci výzkumu přípravy a testování mikrovlnných dielektrických vlastností keramiky na bázi 

kovů vzácných zemin prozkoumal In–Sun Cho a kol. Slinování YPO4 při teplotě 1650 °C. 

Práškový materiál byl připraven homogenizací čistého oxidu yttritého a hydrogenfosforečnanu 

diamonného v kulovém mlýně. Připravená směs byla kalcinována na 1300 °C po dobu 2 hodin, 

znovu rozemleta a pak uniaxiálně lisována do pelet pod tlakem 100 MPa. Tyto pelety byly 

následně slinovány při různých 1400, 1500, 1600 a 1650 °C po dobu 2 hodin. Relativní hustota 

vzrostla mezi 1400 a 1600 °C z 65 na 97 %. I přes toto poměrně značené zhutnění materiálu byla 

zrna materiálu stále poměrně malá cca 0,4 𝜇m (přibližně o řád menší oproti ostatním použitým 

kovům vzácných zemin). [44] 

 

3.5.3 Ortoforečnan yttritý YPO4  

V přírodě se vyskytuje jako žlutohnědý minerál zvaný Xenotim. Často bývá znečištěn dalšími 

kovy vzácných zemin, vápníkem, uranem, thoriem křemíkem a dalšími prvky. Název pochází 

z řeckých slov „κευός“ = marný, neplatný „τιμή“ = cena, hodnota. Protože objevitelé v roce 1824 

považovali yttrium v tomto minerálu za nový prvek, než se dozvěděli, že již bylo objeveno. Tento 

minerál je isostrukturní se zirkonem ZrSiO4 a jeho tvrdost se pohybuje mezi 4–5 dle Mohse. [45] 

Xenotim je tetragonální minerál (prostorová grupa I41/amd). Je charakterizován ideálním 

vzorcem ATO4, kde A reprezentuje Y
3+

 a T tetraedricky koordinovaný atom fosforu. Yttrium je 

umístěné v osmikyslíkovém koordinovaném polyedru, charakterizovaném dvěma sadami čtyř 

ekvivalentních vazebných vzdáleností vzájemně orientovaných ortogonálně tvoříc dodekaedrický 

kationový prostor. [46] 

Oproti ZrO2 a SiO2 je zirkon ZrSiO4  a nepodléhá žádným polymorfním přeměnám až do své 

teploty tání. Většina publikací se shoduje, že u čistého vzorku v intervalu teplot 1600–1700 °C 

dochází k rozkladu termickou disociací na ZrO2 a SiO2. Zirkon také vykazuje velmi dobré 

vlastnosti pro žárovzdorné aplikace jako nízkou teplotní vodivost i rozpínavost a dobrou korozní 

odolnosti vůči taveninám. [47] 

Tento minerál je hraničním v tuhém roztoku s monazitem (Ce, La)PO4. Díky častému 

znečištění poměrně vysokou koncentrací dalších kovů vzácných zemina stejně jako uranu a thoria 

je tento minerál významným zdrojem těchto prvků, které slouží jako tzv. Geochemické značkovací 

prvky a jsou také potenciálními geochronometry. [46] 

Xenotim se často vyskytuje spolu s monazitem v koncentracích 0,5–5 % vůči monazitu. I přes 

svůj poměrně vzácný výskyt je významným zdrojem těžších prvků skupiny kovů vzácných zemin. 

Xenotim je také sekundárním produktem zpracování monazitu. [48] 
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Důležitou metodou při studiu YPO4 a to jak syntetického tak přírodního xenotimu s příměsmi 

jiných kovů vzácných zemin je infračervená spektroskopie. Volný ion (PO4)
3−

 má 4 vibrační mody 

ν1(A1) symetrický 938 cm
−1

 a ν3(F2) antisymetrický valenční vibrační mód 1070 cm
−1

 a dále 

symetrický ν2(E) a antisymetrický ν4(F2) deformační vibrační mody. 

V krystalu YPO4 pak dochází k interakcím a změnám frekvencí.   Symetrické valenční vibrace 

mají pak pásy 983 a 976 cm
−1

.  Antisymetrické valenční vibrační mód má pásy 1067 cm
−1

, 

1061 cm
−1

, 1027 cm
−1

, 1012 cm
−1

. Symetrický deformační mód ν2(E) má pak pásy 

368  cm
−1

,  361 cm
−1

 a antisymetrický mód ν4(F2) má dokonce 5 absorpčních pásů 

645 cm
−1

, 642  cm
−1

, 561 cm
−1

, 528 cm
−1

,  498 cm
−1

. [49] 

Ve spektru xenotimu na Obr. 15 je tedy patrný široký pás valenčních vibrací v intervalu 1100–

900 cm
−1

 a dva méně intenzivní a užší pásy na cca 650 cm
−1

 a 500 cm
−1

, které pak odpovídají 

deformačním vibracím tetraedru PO4
3−

 ovlivněným pak především přítomností iontu Y
3+

. Pásy na 

vlnočtech nižších, než 600 cm
−1

 také přísluší vibračním pásům vazeb na atomu yttria. [37] 

 

 
Obr. 15: FT-IR spektrum xenotimu  z Novo Horizonte, Bahia, Brazil  [50] 

 

U vzorků přírodních minerálů i u vzorků syntetických jsou často přítomné i vibrační pásy 

krystalové vody, které popisuje blíže další kapitola. [51] 
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3.5.4 Hydratovaný fosforečnan yttritý YPO4·2H2O 

Přirozeně se vyskytuje jako bezbarvý, bílý až šedý monoklinický minerál Churchit  

pojmenovaný v roce 1865 na památku významného britského chemika a mineraloga jménem 

A. H. Chruch, který jako první používal absorpční spektrometrii pro identifikaci minerálů. 

Podobně jako xenotim bývá znečištěn dalšími kovy vzácných zemin, což dalo i za příčinu vzniku 

druhého názvu Weinschenkit pro tento minerál v první polovině 20. stol. Tento hydratovaný 

minerál je isostrukturní se sádrovcem CaSO4∙2H2O a jeho tvrdost je 3 dle Mohse. [52] 

Infračervené spektrum churchitu zobrazuje Obr. 16, ze kterého je zřejmé, že hlavní je opět pás 

valenčních vibrací tetraedru PO4
−3

 v rozmezí vlnočtů 1200 – 800 cm
−1

. Stejně tak jsou dobře 

patrné pásy deformačních vibrací tohoto tetraedru s maximem v 643 cm
−1 

a 531 cm
−1

.  

Přítomnost krystalové vody se pak značně projevuje především u vyšších vlnočtů. Volná 

molekula vody má valenční vibrační mód symetrický ν1 s pásem 3684 cm
−1

 a ν3 antisymetrický 

valenční vibrační mód 3756 cm
−1

 a deformační vibrační mód ν2 s vlnočtem 1595 cm
−1

, které jsou 

však v krystalu churchitu posunuty průměrně o tyto hodnoty: Δν1= − 524 cm
−1

, Δν3= − 355 cm
−1

 a 

Δν2= + 77 cm
−1

. 

 Široký pás s vlnočtem přibližně 749 cm
−1

 náleží tzv. kolébavé vibraci molekul vody v krystalu. 

[49] Dublet píků 1713 cm
−1 

a 1635 cm
−1

 přísluší deformačním vibracím molekuly vody 

v krystalové mřížce. [53, 54] Absorpční pás s maximem při vlnočtu 2370 cm
−1

 pak podle literatury 

náleží valenčním vibracím vazby H–O–P. V churchitu se tedy jedná buď o nečistotu v podobě 

hydrogensoforečnanů, ale mnohem pravděpodobnější je vliv vodíkových můstků ve struktuře 

krystalů. [55][56] 

 

 
Obr. 16: FT-IR spektrum churchitu z databáze licencované fakultě chemické VUT Brno 

k programu Omnic 8.2 [57] 
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3.5.5 Kondenzované fosfáty yttria 

Systém Y2O3-P2O5 obsahuje kromě ortofosforečnanu YPO4 ještě 5 dalších krystalických 

sloučenin s poměrem složek 4:1, 3:1, 1:2, 1:3 a 1:5. Z pohledu pojivových vlastností materiálu i 

syntézy jsou v této práci podstatné sloučeniny s přebytkem fosfátu tedy Y2P4O13, Y(PO3)3 a 

YP5O14. 

Příprava Y2P4O13 pomocí reakcí v pevné fázi je velmi obtížná a tato sloučenina se termicky 

rozkládá na YPO4 a Y(PO3)3 při 1450 °C. 

U fáze YP5O14 je známa pouze monoklinická struktura a tato fáze inkongruentně taje při 860 °C 

na Y(PO3)3 a kapalný P2O5. Využití nachází tato sloučenina především v laserové technologii a to 

hlavně s dopanty na bázi dalších iontů vzácných zemin. [58] Vzhledem k nízké teplotní stabilitě 

nemá praktického využití v žárovzdorné keramice ani CBPC.  

Sloučenina Y(PO3)3 je považována za termicky stabilní až do kongruentního tání při 1460 °C, 

především díky obtížnosti přípravy monokrystalu a tedy přesného určení krystalické struktury a 

případného polymorfismu. [40] 

Polyfosfáty s dlouhým řetězcem obsahující trojmocný kation se dělí na dvě skupiny. První 

skupina s obecným vzorcem M
III

(PO3)3 kde M
III

 je Al, Cr, Ga, V, Mn, Fe, Rh, Ti, Mo, Sc, In a Ti. 

Druhá skupina se skládá z yttria, lanthanoidů a bismutu. V této druhé skupině existují dva obecné 

vzorce M
III

H(PO3)4 a M
III

(PO3)3.  V této skupině se vzorcem M
III

(PO3)3 bylo identifikováno pět 

krystalických struktur, z čehož některé jsou polymorfy. Například Yb(PO3)3 má 5 alotropických 

modifikací. V případě Y(PO3)3 však novější studie ukázaly polymorfní přeměny jak při teplotách 

nad 1000 a při 1400  °C tak i nízkoteplotní pod 550 °C, kde Graia a kol. připravili jednu trigonální 

a dvě monoklinické modifikace. Tyto struktury obsahovaly izolované oktaedry YO6 propojené 

nekonečnými řetězci oktaedrů PO4 a vzájemným uspořádáním těchto dvou stavebních struktur se 

se mezi sebou tyto modifikace liší. Pouze jedna monoklinická modifikace je však stabilní až do 

teploty 1000 °C a pro žárovzdorné materiály tedy nemají podstatný význam. Vysokoteplotní fáze 

jsou pak v aplikacích omezovány rozkladem za vzniku P2O5 již při 1460 °C. Vliv Re(PO3)3 na 

přípravu a především slinování keramiky na bázi RePO4 již byl studován avšak konkrétně systém 

YPO4/Y(PO3)3 nebyl z pohledu slinovacích a vysokoteplotních aplikací dobře popsán. [42][59] 

Pro optické a elektronické aplikace se připravují orto- i polyfosfáty yttria (dopované 

lanthanoidy) nejčastěji tradičními metodami jako prášky ale i metodami pokročilými jako je sol-

gel což umožnuje mimo jiné i výrazně vyšší homogenitu materiálu. [60] 

Kondenzované fosfáty různých typů poskytují rozsáhlý soubor struktur ať už krystalických 

nebo amorfních (literatura se v této oblasti zabývá nejčastěji skly na bázi poly- a metafosfátů). 

Takto komplikovaný systém je obtížné stručně strukturně definovat a rozdělit. I při zjednodušení 

na konkrétní yttrité fosfáty je stále obtížné obsáhnout všechny vazebné a krystalové struktury a 

jejich jednoduchý např. spektroskopický popis není možný.  Pro fázi Y(PO3)3 by však dost dobře 

mohl posloužit Obr. 17. prezentovaný Brithcem a kol. Jedná se o Y(PO3)3 připravený sol – gel  

metodou (což je patrné i z obrázku zahrnující i spektrum xerogelou), který byl vypalován na různé 

teploty až do vzniku YPO4 při výpalu na 1200 °C. Na tomto obrázku jsou pak zároveň vyznačeny 

vibrace příslušné jednotlivým absorpčním pásům. Autoři připravovali tento materiál také reakcí 

v tuhé fázi a kromě spektroskopie studovali vzorky také pomocí rentgenové difrakce a uvádí, že 

při výpalu na 1200 °C obsahoval vzorek připravený reakcí v pevné fázi nejen YPO4 jako produkt 

rozkladu Y(PO3)3,  ale také vykazoval difrakce Y2P4O13.  [60] 
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Obr. 17: soubor FT-IR spekter Y(PO3)3 připraveného sol-gel metodou a vypalovaného na různé 

teploty  [60] 
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4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 INSTRUMENTÁLNÍ METODY 

4.1.1 Prášková rentgenová difrakce  – XRD 

Metoda rentgenové difrakční analýzy je založena na interferenci vznikající při interakci 

rentgenového záření s pevnou krystalickou látkou. Při dopadu monochromatického rentgenového 

záření na krystal dojde k difrakci sekundárního svazku pouze tehdy, pokud je splněna Braggova 

podmínka: 

 sin2  hkldn          (80) 

kde λ je vlnová délka rentgenového záření, n je celé číslo charakteristické pro řád difrakce 

(většinou pracujeme s 1. řádem), dhkl je vzdálenost dvou sousedních rovin v krystalu a θ je úhel 

difrakce rentgenového záření. 

Při otáčení monokrystalu by záření difraktované od určité soustavy rovin dhkl vytvořilo 

difrakční kužel o vrcholovém úhlu 4θ. Toto měření lze uskutečnit pomocí otáčení jedním 

krystalem tzv. monokrystalem. Dnes se ale stále častěji využívá metody práškové difrakční 

analýzy, která místo jednoho krystalu analyzuje velmi jemně rozetřený vzorek umístěný buďto 

v kapiláře, nebo na speciálním nosiči vzorků. Ve velkém množství malých krystalků se budou 

vyskytovat všechny směry natočení rovin vzhledem k dopadajícímu záření souběžně a tím je velmi 

výrazně zkrácena doba měření.Rentgenová difrakce je schopna analyzovat pouze krystalické fáze. 

Poněvadž některé materiály nejsou tvořeny pouze krystalickými složkami ale i amorfní fází, může 

být stanovení v některých případech obtížné a nepřesné.  

Výstupem z měření je difraktogram, kde na ose x je úhel 2θ a na ose y počet zaznamenaných 

signálů pod tímto úhlem. Studium získaného difrakčního obrazce umožňuje zpětně přiřadit 

krystalické složení vzorku a jeho mikrostrukturu. [61]
 

Měření bylo prováděno na přístroji Empyrean (PANalytical). Vyhodnocování difraktogramů 

bylo realizováno pomocí vyhodnocovacího programu HighScore Plus, který je schopen provádět i 

semikvantitativní analýzu fázového složení. Tato analýza je však pouze orientační s odchylkou cca 

10 hm. %, což při minoritních fázích může být velmi zavádějící. K tomuto přístroji lze také 

připojit vysokoteplotní měřící celu, která umožnuje měření při zvýšené teplotě a to až do 1200°C 

s ohledem na korozi platinového držáku vzorku.  

 

4.1.2 Rentgenová flourescence – XRF 

Tato metoda je založená na vyražení elektronu s atomového orbitalu pomocí fotonu 

s dostatečnou energií. Energie fotonu musí být větší než energie vazby elektronu k jádru atomu. 

Pokud je vyražen elektron z vnitřního orbitalu atomu na jeho místo se přesune elektron z vyšší 

energetické hladiny. Během tohoto přechodu je emitován foton o dané energii. Toto flurescenční 

světlo se nazývá charakteristické rentgenové záření prvku. Energie vyzářeného fotonu je rovna 

rozdílu energetických hladin orbitalů, mezi kterými proběhl přechod elektronu a v jednom prvku je 

pro dané hladiny tato energie vždy stejná. Určením energie (vlnové délky) emitovaného záření je 

možné identifikovat jednotlivé prvky. Ve větším objemu materiálu je toto měření pochopitelně 

zatíženo vlivem matrice a struktury. A u lehkých prvků je problém interakce s atmosférou. Měření 

bylo prováděno na energiově disperzním spektrometru EX-6600 SSD (XENEMETRICS). [62] 
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4.1.3 Infračervená spektrometire s Fourierovou transofrmací – FT-IR 

Infračervená spektroskopie je absorpční spektroskopickou metodou založenou na interakci 

infračerveného záření s molekulami měřené látky. Absorbovaná energie zvýší vnitřní energii 

molekuly připadající na vibrace atomů v molekule a rotace molekuly. Absorpční pásy 

experimentálního spektra identifikují hodnotou frekvence jednotlivé atomové skupiny přítomné v 

molekule, definují také její prostorové uspořádání a svou intenzitou informují o koncentračních 

poměrech jednotlivých druhů molekul v měřeném vzorku. Infračervená spektroskopie má své 

těžiště ve strukturní analýze molekul, kvantitativní analýze směsí, jako analytická koncovka 

separačních chromatografických metod. Je využívána rovněž při studiu rovnovážných dějů a 

reakční kinetiky. Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací pracuje na principu 

interference záření, které na rozdíl od disperzních přístrojů měří interferogram modulovaného 

svazku záření po průchodu vzorkem. Tyto přístroje vyžadují aplikaci matematické metody 

Fourierovy (kosinové) transformace, díky čemuž je výsledkem klasický spektrální záznam. [63] 

Dobře rozetřený práškový vzorek byl smísen s KBr v hmotnostním poměru 1:100 a byla lisována 

tableta o hmotnosti 150 mg. Měření bylo provedeno na přístroji Nicolet IS10 (Thermo 

corporation). 

 

4.1.4 Skenovací elektronový mikroskop  –  SEM 

Elektronová mikroskopie je jednou z nejčastěji používaných technik zkoumání hmoty s 

extrémně širokým rejstříkem aplikací v materiálových vědách. Rastrovací elektronový mikroskop 

(SEM) je typ elektronového mikroskopu, schopný získat vysoce kvalitní obraz zkoumaného 

vzorku. Záleží zde na způsobu, jakým je snímek získán. Snímky ze SEM mají trojrozměrný vzhled 

a jsou vhodné pro studium povrchů zkoumaných materiálů při velkém zvětšení (řádově 

statisícinásobném), rozlišovací schopnosti až 1 nm a větší hloubce ostrosti. V rastrovacím 

elektronovém mikroskopu dopadá na vzorek tenký svazek elektronů. Soustava vychylovacích 

cívek zajistí, že elektronový svazek postupně dopadne na všechna místa rastrovaného povrchu 

vzorku. Pokud je vzorek dostatečně tenký, lze jej pozorovat v uspořádání na průchod, tj. v 

transmisním uspořádání. Častěji se však používá uspořádání na odraz, tj. reflexní uspořádání. 

Obraz je obvykle vytvořen elektrony, které jsou odraženy, popř. emitovány z povrchové vrstvy 

vzorku po dopadu svazku elektronů s vysokou energií. 

Při dopadu elektronového svazku na povrch materiálů dochází k uvolňování celé řady signálů 

(viz Obr. 18). Pokud budeme zkoumat materiály větších rozměrů tak elektronový paprsek 

neprojde, ale pronikne do látky. Při dopadu elektronového svazku na povrch takovéto látky dojde 

k pronikání elektronů do látky a jejich následným pružným a nepružným srážkám s částicemi 

látky. Na Obr. 18 vpravo je znázorněný dopad elektronového paprsku na povrch materiálů a 

zobrazena hloubka, ze které je možno daný signál ještě pozorovat. [64] 
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Obr. 18: Přehled signálů vznikajících při dopadu elektronového svazku na povrch vzorku a 

velikost objemu vzorku, ze kterého se uvolňují [64] 

 

Energiově disperzní analýza (EDS) je mikroanalytickou metodou doplňující skenovací 

elektronovou mikroskopii o prvkovou analýzu preparátu. Principem metody je detekce 

rentgenového záření, které vzniká interakcí urychlených primárních elektronů s atomy přítomnými 

ve vzorku, konkrétně s jejich elektronovými obaly. Takto vzniklé rentgenové záření je tvořeno tzv. 

spojitou a charakteristickou složkou (Obr. 18). Spojité rentgenové záření vzniká zbržděním 

urychlených elektronů v blízkosti atomů a emitací energie v podobě rentgenových kvant o různé 

energii. Naopak charakteristické rentgenové záření, které je nositelem informace o chemickém 

složení analyzované látky, vzniká vyrážením elektronů z jednotlivých hladin atomového obalu a 

následným přeskokem elektronů z vyšších energetických hladin. Spektrálním obrazem 

charakteristického záření konkrétního prvku je tedy čárové spektrum. V závislosti na elektronové 

konfiguraci atomů jednotlivých prvků jsou charakterizována i jejich rentgenová spektra. Metoda 

elektronové mikroanalýzy umožňuje získávat informace o koncentracích jednotlivých prvků 

přítomných ve vzorku na základě srovnání intenzit jejich spektrálních čar v rentgenové oblasti s 

intenzitami stejných čar v příslušných standardech. Protože svazek primárních elektronů, kterým 

rentgenové záření budíme, je velmi úzký (1–2 μm), vzniká toto záření ve velmi malém objemu 

studované látky. Tato skutečnost umožňuje chemicky analyzovat vzorek v mikroměřítku. 

Měření SEM i EDS bylo provedeno na přístroji EVO LS 10 (ZEISS). Práškové vzorky byly 

umístěny na uhlíkový „holder“ a vakuově pouhlíkovány. Takto upravené vzorky se při měření 

nabíjely a obraz se postupně zkresloval. Pozlacením vzorku by se problém s nabíjením odstranil, 

nicméně by znemožnil měření EDS analýzy jak fosforu, tak yttria, které bylo stěžejní pro tuto 

práci. 
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4.1.5 Termogravimetrický a termická diferenciální analýza – TG-DTA 

Diferenční termická analýza sleduje pochody, při kterých dochází ke změnám fyzikálních a 

chemických vlastností zkoumaného vzorku. Metoda je založena na měření rozdílu teplot 

zkoumaného a srovnávacího vzorku při kontinuálně (zpravidla lineárně) vzrůstající teplotě. 

Referenční vzorek musí být inertní a stabilní v měřeném intervalu teplot. Teplotní rozdíl T se 

zaznamenává graficky jako teplotní resp. časová závislost T = f(T), resp. T = f(t) nazývaná jako 

křivka přímého ohřevu. Křivka T = f(T), pak vykazuje maxima nebo minima podle toho, zda 

došlo k exotermní nebo endotermní reakci.  

Polohy extrémů na křivkách DTA umožňují látku nebo aktivní součást vzorku identifikovat a 

množství uvolněného nebo spotřebovaného tepla dovoluje kvantitativní závěry. 

Principem termogravimetrické analýzy je měření hmotnostních změn navážky vzorku při 

kontinuálním tepelném zatěžování. 

Termogravimetrie je metoda, která umožňuje sledovat procesy spojené se změnou hmotnosti 

navážky vzorku bud' při kontinuálním zvyšování teploty (dynamický způsob) nebo v 

izotermickém režimu (statický způsob). V prvním případě se sledují závislosti aktuální hmotnosti 

na teplotě nebo čase, tedy m = m(T), resp. m = m(t), tzv. termogravimetrické křivky. 

Stanovení kvantitativního zastoupení složek vzorku lze posoudit z velikosti hmotnostních změn 

Δm a příslušných teplotních intervalů. Využitím izotermické gravimetrie, která sleduje závislost 

hmotnosti v čase při konstantní teplotě, umožňuje hodnotit kinetiku probíhajících pochodů a reakcí 

a následně stanovit mechanismus většinou rozkladného procesu. [65] 

Měření byla prováděna na přístroji SDT Q 600 (TA Instruments). 

 

4.1.6 Isotermická kalorimetrie 

Isotermický kalorimetr udržuje měřený reakční systém blízko konstantní teploty. Teplotní 

gradient důležitý pro měření tepelného toku je vytvářen referenční nádobkou nebo okolním 

pláštěm pro odvod tepla. Mezi nádobou se vzorkem a odvodem tepla jsou umístěny Peltierovy 

články pro měření přenosu tepla. Z rozdílu přenosu tepla do odvodu tepla mezi referenční 

nádobkou a vzorkovou nádobkou je vytvářen signál tepleného toku, případně vypočtena suma 

tepla uvolněného měřenou reakcí. [66] 

Měření bylo provedeno na přístroji TAM Air (TA Instruments). 
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4.2 PŘÍPRAVA VZORKŮ A JEJICH NOMENKLATURA.  

Motivací experimentální části je příprava pojivové fáze v systému Y2O3 – H3PO4. Při studiu 

tohoto systému byl základem systém analogický Al2O3-H3PO4, který je dobře prozkoumaný a 

v praxi používaný. Jak již bylo popsáno v teoretické části primárním problémem pojiv na bázi 

ortofosforečnanů hlinitých je relativně vysoká teplota tuhnutí. Pochopitelně oproti keramické 

vazbě se stále jedná o teploty nízké, nicméně oproti pojivům hydraulickým nebo fosfátům na bázi 

alkalických kovů je teplota zpevnění materiálu primárními reakcemi tuhnoucího systému výrazně 

vyšší než teplota laboratorní a často i než teplota varu vody, což komplikuje jak odformování, tak i 

sušení odlitých dílců. Tato skutečnost také prakticky znemožňuje použití hlinitých fosforečnanů 

jako pojivové fáze při přípravě izolačních materiálů připravovaných napěňováním směsi. Oxid 

hlinitý se v kyselině fosforečné rozpouští pouze za horka;  i vzniklé roztoky kyselých fosfátů 

reagují s dalším Al2O3 až při zvýšené teplotě.  K polymeracím a vzniku poly- a metafosfátové 

pojivové fáze dochází bez i v přítomnosti reaktivního plniva až při teplotách výrazně nad bodem 

varu vody. Oxid yttritý je zásaditější než oxid hlinitý, nicméně by neměl reagovat tak bouřlivě 

jako alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin, které jsou samostatně bez předchozí 

neutralizace pro přípravu CBPC nevhodné. Tabulka 4 uvádí charakterizaci chemikálií použitých 

v práci. 

 

Tabulka 4 uvádí použité chemikálie 

Název Vzorec Forma Čistota Výrobce 

oxid yttritý Y2O3 práškový p.a. TREIBACHER INDUSTRIE AG 

kyselina fosforečná H3PO4 85 hm. %. p.a. PENTA s.r.o. 

aceton C3H6O  p.a. PENTA s.r.o. 

 

Na základě stupňů disociace kyseliny fosforečné v roztoku, a tedy i možnosti vzniku různě 

neutralizovaných ortofosfátů yttritých, byl navržen systém záměsí pro otestování reaktivity a 

možnosti přípravy jednotlivých fosfátů. Molární poměry Y2O3 a H3PO4 byly tedy nastaveny na 

teoretické produkty Y(H2PO4)3 – záměsi značené A, Y(HPO4)3 – záměsi značené B, YPO4 – 

záměsi značené C. Tabulka 5 pak uvádí přehledné označení záměsí, cílený teoretický produkt a 

molární poměry obou složek i molární poměr oxidů a atomů kovu a fosforu, které jsou v literatuře 

často používány v souvislosti s definováním pojivového systému CBPC.  

 

Tabulka 5 Označení experimentálních záměsí a molární poměry složek v nich a v teoretických 

produktech reakce 

Značení Teor. Produkt Poměr H3PO4 / Y2O3 Poměr P2O5/Y2O3 Poměr P/Y 

A Y(H2PO4)3 6 3 3 

B Y2(HPO4)3 3 1,5 1,5 

C YPO4 2 1 1 

 

Pochopitelně nejen vzhledem k předpokládané analogii k hlinité CBPC, ale i ke snaze připravit 

pojivo, které by se zpevňovalo řízeně další reakcí, bylo prioritou prozkoumat směsi A. Tedy 

připravit majoritně Y(H2PO4)3 a to ideálně v roztoku. V případě úspěšné přípravy by pak 



57 

 

experimenty se směsí B a C probíhaly už jen jako referenční pro srovnání s reakcemi Y(H2PO4)3 a 

dalšího Y2O3 tedy s tuhnutím a tvrdnutím CBPC. 

Další složkou tohoto systému je pochopitelně voda, která je podstatná, jak z pohledu 

reologického a technologického, tak i z pohledu dalších reakcí a tuhnutí i tvrdnutí fosfátových 

vazeb. S přítomností vody také úzce souvisí pH prostředí, ve kterém dochází k reakci, respektive 

řídí disociaci kyseliny fosforečné a jejích iontů v roztoku a tedy vznik produktů. Vzhledem 

k tomu, že kyselina je sama reaktantem, její množství v systému je značné a tak je udržení nízkého 

pH umožňující vznik kýžené sloučeniny Y(H2PO4)3 snadné. Pro přípravu záměsí byly tedy použity 

roztoky kyseliny fosforečné o různé koncentraci v celé škále od 5 až do 85 hm. %. Jednotlivé 

záměsi jsou tedy značeny číslovkou procentuální hmotnostní koncentrace. Záměs A30 obsahuje 

tedy 85 hm. % kyselinu fosforečnou která je v molárním poměru 6:1 vůči Y2O3. Tímto je jasně 

definované i množství vody v systému i bez zvláštních výpočtů a značení směsí.  

Vzhledem k vysoké reaktivitě tohoto systému byl nejprve orientačně testován celý rozsah 

koncentrace kyseliny pro záměs A, a to 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 hm. %. Zřetel byl brán 

především na chování suspenze a ohřev směsi. Tyto orientační testy byly prováděny pouze 

v malém množství do 1 gY2O3 ve zkumavkách, a to jak za laboratorní teploty, tak i při teplotě 

zvýšené na 60 °C a 80 °C ve vodní lázni. 

Na základě těchto orientačních pokusů byly vybrány záměsi pro přípravu většího množství 

prekursoru a tím i dostatečného množství produktů pro jejich charakterizaci. Příprava větších 

vzorků probíhala také při různých teplotách a značení vzorků je pak na konci názvu C (z 

anglického „cold“) pro přípravu za laboratorní teploty, UC (ve smyslu anglického „ultra cold“) pro 

přípravu vzorku v ledové lázni a H pro přípravu ve vroucí vodní lázni (z anglického „hot“). 

K přípravě s chlazením vodní lázní bylo přistoupeno až během experimentů a ověření složení 

vzorků, neboť při přípravě za laboratorní teploty docházelo, i při intenzivním míchání, k silnému 

zahřívání záměsí. Uchlazením počáteční reakce nedošlo k přehřátí nad laboratorní teplotu. Celé 

značení vzorků z experimentů pro přípravu yttritých ortofosfátů se tedy skládá z písmene 

označujícího poměr reaktantů A/B/C, z číslice označující koncentraci použitého roztoku kyseliny 

fosforečné (5–85) a z písmene označujícího teplotu přípravy C/UC/H.  K použití ledové lázně bylo 

přistoupeno až později z důvodu přehřívání některých suspenzí po smísení při přípravě za 

laboratorní teploty.  
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4.3 STUDIUM REAKCE A VZNIK POJIVOVÉ FÁZE 

Vzhledem ke značnému teplotnímu zabarvení reakce Y2O3 a H3PO4 i v nižších koncentracích 

bylo provedeno měření počátku této reakce pomocí isotermického kalorimetru při teplotě 25°C. 

Měření byla s ohledem na možnosti měření a bezpečnost vůči přístroji provedena pouze u nižších 

koncentrací záměsí, kde nehrozila příliš bouřlivá reakce či dokonce var směsi. 

Přípravy za laboratorní teploty byly prováděny na magnetické míchačce po dobu 24 hodin. 

Stejně tak chlazené záměsi byly po uchlazení počáteční reakce ponechány na magnetické 

míchačce po dobu 24 hodin. Záměsi připravované ve vroucí vodní lázni byly po přivedení směsi 

k varu ponechány na míchačce s ohřevem po dobu 3 hodin. Poté už hrozila ztráta vody odparem a 

především docházelo ke zhoustnutí směsi tak, že už nebyla možná homogenizace. U některých 

záměsí s koncentrovanějšími kyselinami tato situace nastávala i v chladnějších podmínkách 

přípravy a reakce byla tedy v takových případech ukončena dříve, jelikož zjevně nedocházelo 

k dalšímu rozpouštění a tedy vzniku roztoku cílové fáze Y(H2PO4)3.  

Z počátku byly suspenze přefiltrovány a pro jednoduchý test přítomnosti rozpuštěného yttria 

v kapalině ve významné koncentraci bylo použito analýzy pomocí XRF. Pokud by toto měření 

prokázalo alespoň minimální přítomnost yttria v roztoku, bylo by možné uvažovat o vzniku 

rozpustných kyselých fosfátů a pokračovat i v analýze kapalné složky. Vzhledem k dílčím 

výsledkům vykazujícím velmi nízké hodnoty, byl nakonec zvolen jiný postup, a to vysrážení všech 

produktů pevných i rozpustných ve vodě přebytkem acetonu, podobně jako se zastavuje hydratace 

u hydraulických pojiv. Po důkladném promísení směsi s acetonem byla tato filtrována za 

sníženého tlaku a krátce sušena při teplotě 60 – 70 °C v sušárně s cirkulací vzduchu. Vzniklé 

pevné podíly byly pak charakterizovány pomocí XRD, FT-IR, SEM analýz.  

Pro studium minoritní rozpustné fáze bylo připraveno velké množství pouze tří záměsí, které 

pak byly dekantovány, přefiltrovány. Kapalný podíl byl srážen trojnásobným objemem acetonu. 

Filtrát byl označen jako na konci názvu vzorku L (z anglického Liquid phase) a vysrážený vzniklý 

pevný podíl jako LP (z anglických slov Liquid phase Precipitate). Oba byly měřeny pomocí XRF 

analýzy za účelem porovnání poměru P/Y. Pevný podíl byl i přes velmi malé získané množství 

měřen pomocí XRD analýzy a FT-IR spektrometrie 

 

4.4 STUDIUM TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ 

Na základě výsledků fázové analýzy pevných podílů vzorků byly vybrány konkrétní vzorky pro 

termickou analýzu pomocí TG-DTA. Měření TG-DTA bylo prováděno v atmosféře sušeného 

vzduchu, čištěného od CO2 při průtoku 100 ml/min a rychlost ohřevu byla nastavena na 10 °C za 

minutu. Jelikož při termických analýzách nebylo zjištěno nebezpečí reakce nebo i jen přilnavosti 

vzorků na platinu ani tání vzorků do teplot 1300 °C, bylo možné provést i měření rentgenové 

difrakce ve vysokoteplotní komoře, tedy kontinuálně při nárůstu teploty rychlostí 10 °C/min až do 

1200 °C v atmosféře vzduchu. Z naměřených difraktogramů lze sestavit 3D difraktogramy pro 

přehledné porovnání s termickou analýzou.  
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4.5 VÝPAL A STUDIUM VYSOKOTEPLOTNÍCH FÁZÍ 

Na základě výsledků TG-DTA analýzy a jejího porovnání s výsledky měření XRD byly určeny 

teploty výpalu pro některé připravené směsi. Vzorky byly vypáleny na platinových miskách 

v muflové peci s nastavenou rychlostí ohřevu 10 °C/ min v atmosféře vzduchu, s výdrží 10 minut 

při zvolených teplotách výpalu. Velmi krátká doba výdrže byla zvolena až po prvotních pokusech 

a pouze ke stabilizaci teploty pece tedy i ve vzorku na dané hodnotě, protože při delších časech 

většina fází již nebyla stabilní nebo zmizela zcela. Chlazení probíhalo samovolně v exikátoru pro 

teploty výpalu do 300 °C a pro vyšší teploty v peci řízeně při rychlosti 5 °C/ min do 200 °C a poté 

také v exikátoru volně. Pak byly opět změřeny rentgenovou difrakcí a také charakterizovány FT-

IR spektrometrií. Vybrané vzorky pak byly pozorovány také na elektronovém mikroskopu. 

Kromě sloučenin odvozených z disociačních produktů kyseliny fosforečné jako analogů 

pojivových fází z dobře popsaného CBPC systému Al2O3-H3PO4 použitých pro sestavení záměsí je 

především pro vysokoteplotní reakce účelné popsat i sloučeniny z fázového diagramu Y2O3-P2O5 

s přebytkem oxidu fosforečného, které by mohly být vysokoteplotními produkty reakcí 

připravených vzorků. Předem nelze vyloučit ani jejich přítomnost přímo v pevném podílu 

připravených záměsí, protože i dostupná literatura se zabývá nízkoteplotními způsoby přípravy 

těchto fází a jejich strukturními vlastnostmi v celém teplotním rozsahu jejich stability. Tabulka 6 

tedy uvádí molární poměry těchto sloučenin. Při studiu prvkového složení pomocí EDS detektorů 

elektronové mikroskopie je měřitelná i přítomnost kyslíku a pro lepší identifikaci bezvodých (tedy 

pouze ve vzorcích po výpalu) sloučenin respektive fází obsahuje tabulka i molární poměr O/P, 

který je pro ortofosfáty roven čtyřem. 

 

Tabulka 6: Molární poměry sloučenin fosforu a yttria v systému Y2O3-P2O5 

teor. produkt teor. poměr H3PO4 / Y2O3 poměr P2O5/Y2O3 poměr P/Y poměr O/P 

Y(PO3)3 6 3 1,5 3 

Y2P4O13 4 2 2 3,25 

YP5O14 10 5 5 2,80 
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5  VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 STUDIUM REAKCE A VZNIK POJIVOVÉ FÁZE 

Jak již bylo zmíněno, prioritou experimentální části bylo získání roztoku nebo pevného podílu 

Y(H2PO4)3. Počáteční experimenty byly tedy zaměřeny na vyzkoušení reaktivity různě 

koncentrované kyseliny v poměrech A. Záměsi B a C byly testovány současně, nicméně vzhledem 

k dílčím výsledkům bylo od jejich dalšího studia upuštěno. Především pro výrazný podíl 

nezreagovaného Y2O3 a problémy se zpracovatelností takových záměsí. Při dalších testech záměsí 

A bylo zjištěno, že majoritně dochází k plné neutralizaci kyseliny fosforečné v produktech záměsí 

A, a to i přes výrazný přebytek kyseliny a nižšího pH než odpovídá disociaci kyseliny na aniont 

PO4
3−

. Nelze tedy předpokládat, že záměsi B nebo C by poskytly lepší podmínky pro vznik 

kyselých fosfátů. 

 

5.1.1 Orientační určení reaktivity Y2O3 s kyselinou fosforečnou 

Nejprve byly provedeny pouze orientační testy s malým množstvím reagencií. Cílem těchto 

testů bylo vyloučit nebezpečně vysoké koncentrace, kde už byla reakce neřiditelná a směs nebylo 

možné dále zpracovávat. Po prvních pokusech se také ukázalo, že je nutné brát ohled na exotermní 

povahu rozpuštění a vyhnout se varu směsi ještě před dokonalou homogenizací. Z těchto 

technologických, ale i bezpečnostních důvodů, byly směsi testovány postupně od nejnižší 

koncentrace kyseliny. Testování v malých objemech bylo také účelné z hlediska vysoké ceny 

oxidu yttritého.  

Do připraveného objemu kyseliny o dané koncentraci bylo ve zkumavce přidáno malé množství 

práškového Y2O3 (0,2–1 g) a směs byla ihned ručně dobře promíchána. Poté byly pozorovány 

vlastnosti a chování směsi. Nejednalo se o přesná měření, ale pouze o přibližné porovnání směsí 

před výběrem vhodných záměsí pro další testy. Jak již bylo zmíněno, byly provedeny testy při 

laboratorní teplotě i při teplotách 60 a 80 °C udržovaných okolní vodní lázní na míchačce 

s ohřevem. Tabulka 7 stručně uvádí přibližné charakteristiky záměsí A s různou koncentrací 

kyseliny s ohledem na ohřev, reologii směsi a stav suspenze po smísení i zrání.  

 

Tabulka 7: Přehled orientačních testů záměsi A za laboratorní teploty 

W 

(%) 

teplota 

(°C) 

viskozita reakce stav 

po 24 hod. 

stav 

po týdnu 

10 mírně roste usazenina na dně - usazenina na dně 

20 roste usazenina na dně - usazenina na dně 

30 prudce roste zákal v celém objemu, 

hrudky na dně 

zpočátku 

bublá 

zákal v celém objemu 

40 téměř var zákal v celém objemu, 

hrudky na dně 

bublá zákal  v celém objemu 

50 téměř var gel, hrudky v celém 

objemu 

bublá zákal v celém objemu, 

hrudky na dně 

60 var pasta, 

hrudky v celém objemu 

var pasta, hrudky 

v celém objemu 

vlhké hrudky 
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Při koncentraci 60 hm. % již došlo po smísení k varu směsi a vyšší koncentrace tedy nebyly 

testovány. Na základě těchto testů byly z dalšího postupu vyřazeny koncentrace kyseliny nad 

50 hm. %. U některých záměsí došlo po smísení nebo až časem ke vznosu pevného podílu a 

zakalení v části nádoby nebo v celém objemu. U nízkých koncentrací zůstal pevný podíl usazený 

na dně pod čirou suspenzí. Při vyšších koncentracích také docházelo ke vzniku aglomerátů. 

Tabulka 8 pak uvádí přehled o chování systému pro experimenty s ohřevem po dobu 3 hodin. 

 

Tabulka 8: Přehled orientačních testů záměsi A za zvýšené teploty 

w 

(%) 

t 

 (°C) 

stav 

po zahřátí 

stav 

po hodině 

stav  

po 3 hodinách 

10 60 usazenina na dně usazenina na dně usazenina na dně 

10 80 usazenina na dně usazenina na dně usazenina na dně 

20 60 usazenina na dně zákal mírně stoupá zákal mírně stoupá 

20 80 usazenina na dně zákal mírně stoupá zákal mírně stoupá 

30 60 zákal v celém objemu zákal v polovině objemu zákal v polovině objemu 

30 80 zákal v celém objemu zákal v polovině objemu zákal v polovině objemu 

40 60 zákal v celém objemu zákal v celém objemu zákal ve většině objemu 

40 80 zákal v celém objemu zákal v celém objemu zákal ve většině objemu 

50 80 zákal v celém objemu zákal v celém objemu, 

hrudky na dně 

zákal ve většině objemu 

 

Ani při zvýšených teplotách nedošlo k pozorovatelnému rozpuštění celého množství přidaného 

oxidu yttritého nebo alespoň jeho znatelného množství.  

Naopak při filtraci záměsí byl zjištěn spíš hmotnostní přírůstek pevného podílu. Pomocí XRF 

analýzy nebyl v kapalných podílech stanoven větší podíl yttria než 1 hm. %. Rychlé zevrubné 

měření XRD potvrdilo pouze přítomnost YPO4 případně YPO4.2H2O bez dalších difrakcí nebo 

významného podílu amorfní fáze. Z důvodu malého obsahu yttria v roztoku byl další precizní 

výzkum soustředěn na pevný podíl suspenzí. 

 

5.1.2 Charakterizace rozpouštěcích reakcí pomocí kalorimetrie 

Vzhledem ke značenému termickému zabarvení rozpouštěcích reakcí bylo provedeno 

kalorimetrické měření záměsí A10, A20 a A30 na isotermickém kalorimetru při teplotě 25 °C. Pro 

lepší homogenizaci bylo měření provedeno v kyvetách se systémem ad-mix a měření probíhala po 

dobu 24 hodin. Z detailu výsledků měření na Obr. 19 a 20 je patrné, že s rostoucí koncentrací 

kyseliny se mírně zvyšuje vyvinuté reakční teplo.  

Rozpouštění probíhá pouze v jednom kroku a to prakticky do prvních 60-ti minut. Poté se již 

nevyvíjí žádné teplo a nedochází tedy k žádným chemickým změnám v systému. Ve srovnání s 

výsledky z rentgenové difrakce jde o prvotní nepřímý důkaz plné neutralizace systému, kde 

dochází ke vzniku pouze YPO4 případně jeho dihydrátu. Nicméně tato měření byla stále pouze 

orientační a sloužila k výběru vhodných záměsí pro přesnější testy a přípravu většího množství 

vzorků. Poměrně rychlé ukončení exotermního děje také svědčí o buď úplném zreagování 

veškerého pevného Y2O3 nebo s větší pravděpodobností o zreagování povrchu částic a zastavení 

průniku kyseliny k jejich středu. Pro potvrzení těchto hypotéz bylo přistoupeno větší množství 

vzorku při dokonalejší homogenizaci a lepším promíchávání reakční směsi.  
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Obr. 19: Graf závislosti tepelného toku na čase pro vzorky A10, A20, A30 při 25 °C 

 

 

   
Obr. 20: Graf závislosti vyvinutého tepla na čase pro vzorky A10, A20, A30 při 25 °C 
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5.1.3 Příprava vzorků 

Pro další experimenty byly zvoleny směsi A5, A10, A20, A30. Během jejich přípravy a 

charakterizace byla tato série doplněna ještě o vzorky A25 a A35. Záměsi byly připravovány vždy 

z 10 g Y2O3 a odpovídajícího množství kyseliny. Reakce probíhala v kádinkách na magnetické 

míchačce (případně za ohřevu). Tabulka 9 uvádí přehled a značení připravených směsí při různých 

teplotách, tedy C pro laboratorní teplotu po dobu 24 hodin, UC pro chlazení ledovou lázní při 

počátku rozpouštění a poté míchání při laboratorní teplotě po dobu 24 hodin a H pro ohřev záměsi 

ve vroucí vodní lázni po dobu tří hodin. 

 

Tabulka 9: Přehled připravených vzorků a použitých teplotních režimů jejich přípravy 

Záměs 24hod za lab. teploty počátek v ledové lázni 3hod. ve vroucí vodní lázni 

A5 C - - 

A10 C - - 

A20 C - H 

A25 C UC H 

A30 C - H 

A35 - UC - 

 

Všechny vzorky byly pak vysráženy minimálně trojnásobným objemem acetonu. Po 

15 minutách míchání byla suspenze přefiltrována za sníženého tlaku a pevný podíl opatrně 

vysušen při 60 °C (aby nedošlo ke změnám ve vzorku vlivem zvýšené teploty). Takto připravené 

vzorky byly podrobeny analýzám, a poté byly zkoumány jejich změny a reakce při působení 

zvýšených teplot.  

Pro dokonalejší prostudování celého systému Y2O3-H3PO4 a především pro ověření možnosti 

vzniku byť minimálního množství rozpustných kyselých fosfátů yttria a tedy izolovatelné pojivové 

fáze vhodné pro přípravu CBPC byly připravený záměsi A20C, A25C a A30H z dávky 20 g Y2O3. 

Tyto tři záměsi byly vybrány jako reprezentující jednotlivé fáze vznikající v pevném podílu 

suspenze tedy v pořadí téměř čistý YPO4·2H2O, YPO4·2H2O s přítomností neznámé fáze a třetí 

vzorek s majoritním obsahem bezvodého YPO4. Tyto suspenze byly po ukončení přípravy 

přefiltrovány za sníženého tlaku. Filtráty byly značeny stejně jako záměsi a doplněny písmenem L 

značícím kapalný podíl suspenze. Po orientační analýze chemického složení pomocí XRF byl celý 

objem smíchán s trojnásobným objemem acetonu a vysrážený pevný podíl filtrován za sníženého 

tlaku a dobře promyt opakovaným převrstvením filtračního koláče acetonem. Takto připravený 

vzorek byl označen opět názvem původní záměsi, přídavkem L pro kapalnou část záměsi a 

nakonec písmenem P jako precipitát tedy např. A25C LP. Přestože bylo touto metodou připraveno 

velmi malé množství sraženiny (za poměrně značné spotřeby chemikálií) bylo jí dostatek pro 

analyzování fázového i chemického složení a také termickou analýzu. 
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5.1.4 Studium fázového složení pevného podílu 

5.1.4.1 Vzorky A připravené za laboratorní teploty (C) – XRD 

Práškovou rentgenovou difrakcí bylo zjištěno, že pevný podíl vzorků A5C, A10C s A20C 

obsahuje krystaly pouze typu YPO4·2H2O s monoklinickou strukturou churchitu. Na Obr. 21 je 

jako příklad uveden rentgenogram vzorku A20C. Databáze vyhodnocovacího programu přiřadila 

změřené struktuře minerál s obsahem dalších lanthanoidů a také jej tak zapsala nicméně, použité 

chemikálie byly prosty nečistot. Vzhledem ke způsobu přípravy je možné, že krystalická struktura 

není dokonale vyvinutá a mřížka je mírně posunutá právě ve směru znečištěného minerálu 

v databázi. Nicméně obsah vedlejších prvků ve struktuře churchitu se pohybuje v setinách 

atomových procent a výsledná struktura odpovídá téměř čistému churchitu. Žádná další difrakční 

maxima nebyla nalezena, a to ani difrakce případného nezreagovaného Y2O3. 

 

 
Obr. 21: Difraktogram vzorku A20C, naměřena je pouze struktura churchitu YPO4·2H2O 

 

Vzorek A30C vykázal kromě difrakčních maxim churchitu také další difrakce, které však 

neodpovídají nezreagovanému Y2O3 ani Y(PO3)3 nebo YP4O13. Dostupná databáze je nedokázala 

přiřadit k žádné kombinaci v systému prvků Y, H, P, O. Jelikož byl tento vzorek připravován 

s poměrně vysokou koncentrací kyseliny, tak se při přípravě výrazně zahříval a později se i 

problematicky míchal. Nebylo tedy možné připravovat vzorek s vyšší koncentrací kyseliny při 

laboratorní teplotě. Proto pro zjištění možnosti přípravy neznámé fáze při podobné koncentraci 

byla použita koncentrace kyseliny nižší a to v záměsi A25C. Tento postup se osvědčil a 

nepřiřazená difrakční maxima dosáhla vyšších intenzit. Z Obr. 22 je patrné, že se jedná o maxima 
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při úhlu přibližně 10°, 26°, 27°, 28° a 35° 2θ. Méně intenzivní, ale stále patrné byly také menší 

píky kolem 14°, 18° a 41° 2θ. Vzhledem k tomu, že nové difrakce odhalilo měření pouze u vzorků 

s vyšší koncentrací kyseliny, bylo přistoupeno k již zmíněné přípravě s chlazením počáteční reakce 

ledovou lázní pro koncentraci A25C jako referenci a koncentraci A35C pro ověření možnosti 

použití koncentrovanější kyseliny. 

 

 
Obr. 22: Difraktogram vzorku A25C obsahující churchit (modrá) a neznámé difrakce 

 

5.1.4.2 Vzorky A připravené v ledové lázni (UC) – XRD 

Difraktogram pevného podílu vzorku A25UC ukazuje také již zmíněné nepřiřazené difrakce, 

ale s velmi nízkou intenzitou patrné jen při úhlech 2θ = 10°, 26°, 27°, 28°, jak ukazuje Obr. 23. 

V případě vzorku A35UC se podařilo změřit intenzivnější píky neznámých difrakcí při úhlech 

2θ = 10°, 26°, 27°, 28° a 35°, nicméně ve srovnání se vzorkem A25C jsou tato maxima méně 

intenzivní (viz Obr. 24). Vzorek A25C tedy poskytuje nejzřetelnější difrakce prozatím 

neidentifikované krystalické fáze nebo fází. 
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Obr. 23: Difraktogram vzorku A25UC obsahující churchit (modrá) a neznámé difrakce 

 

 
Obr. 24: Difraktogram vzorku A35UC obsahující churchit (modrá) a neznámé difrakce 
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5.1.4.3 Vzorky A připravené ve vroucí vodní lázni (H) – XRD 

 

U vzorků připravovaných za zvýšené teploty byl při měření fázového složení kromě churchitu  

identifikován také bezvodý YPO4 tedy tetragonální xenotim. U vzorků A20H a A25H se jednalo o 

směs obou krystalických fází. Orientační semi-kvantitativní analýza vypočtená 

z nejintenzivnějších difrakčních maxim zastoupených fází ukazuje na čtyřnásobně větší zastoupení 

churchitu oproti xenotimu (viz Obr. 25). 

 

 
Obr. 25: Difraktogram vzorku A25H obsahující churchit (modrá) a xenotim (zelená) 

 

U vzorku A30H byl práškovou difrakcí naměřen pouze xenotim. Z Obr. 26 je patrné, že 

jednotlivé píky mají poměrně širokou základnu, což lze přisoudit nedokonale vyvinuté a velmi 

jemné krystalové mřížce. Oproti vzorkům připravovaným za laboratorní teploty nebyla u vzorků 

připravovaných ve vroucí vodní lázní tedy při teplotě 90–100 °C připravena žádná nová 

krystalická fáze. 

Vzhledem k tomu, že při zvýšené teplotě a koncentraci kyseliny fosforečné, tj. 30 hm. %, byl 

připraven již plně neutralizovaný YPO4 lze předpokládat, že při vyšších koncentracích by výsledný 

produkt byl stejný. Úvodní orientační testy přinesly poznatky o problémech s homogenizací i se 

zpracovatelností záměsí s vyššími koncentracemi kyseliny, a proto nebyly tyto připravovány ve 

větším množství.  
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Obr. 26: Difraktogram vzorku A30H obsahující pouze xenotim (modrá) 
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5.1.5 Studium struktury pevného podílu pomocí FT-IR spektrometrie 

5.1.5.1 Vzorky A připravené za laboratorní teploty (C) – FT-IR 

Vzorky pevné A5C, A10C, A20C vykazovaly při měření infračervené spektrometrie stejné 

odezvy, jak ukazuje srovnání spekter na Obr. 27. Tyto odezvy pak plně odpovídaly spektru 

churchitu YPO4·2H2O popisovaném v literatuře [57]. Široký pás mezi vlnočty 3700–2700 cm
−1

 

odpovídá valenčním vibracím v molekule vody především vodíkových můstků. Dva píky na 

1717 cm
−1

 a 1637 cm
−1 

odpovídají deformačním vibracím v krystalové vodě. Také pík 751 cm
−1 

odpovídá vibracím krystalové vody.
 
Dvoj-pík na 1011 cm

−1 
a 1066 cm

−1 
odpovídá valenčním 

vibracím iontu PO4
3−

. Pásy s vlnočtem menším než 700 cm
−1

 ukazují na vliv iontu Y
3+

 tedy na 

vazby Y–O–P, takto nízký vlnočet je však již na hranici rozsahu přesného měření přístroje. 

Literatura také popisuje vibrační stav iontu PO4
3−

 který odpovídá píku 974 cm
−1

, který je zde však 

patrný pouze jako drobný zub na okraji mnohem intenzivnějšího píku 1011 cm
−1

, který jej 

překrývá a je tedy špatně identifikovatelný a nelze ani upřesnit jeho vlnočet.  

Široký pás na 2383 cm
−1

 není pouhým překrytím vibracemi zbytkového CO2 v cele tedy pozadí 

ale v některých dostupných pracích je ve spektrech připraveného churchitu také, nicméně v nich 

není zmiňován ani popsán. V literatuře je tento pás obecně přiřazován vibracím skupiny P–O–H. 

Lze tedy předpokládat, že se jedná o rezidua kyseliny fosforečné případně i kyselých fosfátů. Toto 

tvrzení však nelze touto analýzou dokázat. 

 

 
Obr. 27: Srovnání FT-IR spekter vzorků A5C (modrá), A10C (zelená) a A20C (červená) 

 

Vzorek A25C však přináší mnohem zajímavější spektrum, které potvrzuje přítomnost nové 

fáze, kterou zachytila i rentgenová difrakce. V rozsahu kmitočtu 4000–1500 cm
−1

 je spektrum 

kvalitativně prakticky totožné se vzorky s použitou nižší koncentrací kyseliny fosforečné tedy 

s churchitovou fází. Na Obr. 28 je proto detail srovnání spektra A20C a A25C pouze pro oblast 

vlnočtu nižšího než 1500 cm
−1

.  



 70 

Nově se zde však objevuje pás v rozsahu vlnočtu cca 1300–1100 cm
−1

, který těsně navazuje na 

vibrační pásy příslušející iontu PO4
3−

. Zda a jak dochází k překryvu pásů není možné určit 

jednoznačně, ale je to pravděpodobné. Z literatury bylo zjišteno, že pás 1300–1200 cm
-1

 je 

přiřazován iontu P2O7
4−

 a pásy 1200–1000 cm
−1

 by mohly odpovídat některým vibracím 

v kondenzovaných fosfátech a fosfátových sklech především u vazeb O–P–O. Vzhledem ke 

krystalické povaze alespoň části nové fáze je také možné, že se zde projevují vibrace PO4
3-

 iontu 

způsobené vazebnou strukturou krystalu nové fáze či fází. [39][60] 

Nové píky jsou ve spektru také při vlnočtech 953 cm
−1

, 912 cm
−1

 a 876 cm
−1

. I tyto pásy jsou 

v literatuře popisovány u kondenzovaných fosfátů hlavně vazbě P–O–P. V některých případěch 

také iontu HPO4
2− 

(910 cm
−1

). [39] Obecně u jiných, lépe popsaných sloučenin kyseliny fosforečné 

tato oblast přísluší vybracím vazeb aniontu H2PO4
3−

 nebo i HPO4
2− 

a to jak v krystalu tak i volně. 

Bohužel konkrétně parametry Y2(HPO4)3 ani Y(H2PO4)3 nejsou v dostupné literatuře popsány ani 

pro krystalickou látku ani přímo materiál, ale ani pro tyto sloučeniny jako takové z pohledu 

chemického či stukturního.  

I u vzorku A25C lze pozorovat pás v oblasti kolem 750 cm
−1

, který opět přísluší krystalové 

vodě a a nižšších vlnočtech opět píky virbrací vazeb kolem atomu yttria, které pravděpodobně 

přísluší nové fázi v krystalické formě neboť se jedná o posun oproti vazbám Y–O–P v různých  

formách YPO4, v literatuře jsou však také tyto vlnočty přiřazovány vibracím vazbeb O–P–O 

v kondenzovaných fosfátech. 

Kromě těchto odlišností spektrum dobře koreluje se spektrem vzorku A20C i se spektrem 

churchitu z databáze, čímže je potvzena jeho přítomnost jako majoritní fáze ve vzroku A25C. Pro 

identifikaci nově připravených fází je třeba lépe prostudovat jejich chemické složení a také 

skrukturu krystalů.  

 

 
Obr. 28: Srovnání FT-IR spekter vzorků A20C a A25C v oblasti 1500–400 cm

−1
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5.1.5.2 Vzorky A připravené ve vroucí vodní lázni (H) - FT-IR 

Spektrum pevného podíku vzorku A30H, zobrazené na Obr. 29, obsahuje široký pás mezi 3700–

2500 cm
−1

, který stejně jako široký pík 1635 cm
−1

 odpovídá molekule vody v hydrátu, vzhledem 

k jejich nízké intenzitě a značné šířce lze usuzovat, že se jedná pouze o rezidua vody či částečně 

hydratovaného churchitu ve struktuře xenotimu. Široký pás s vrcholem při vlnočtu 1002 cm
−1

 opět 

přísluší iontu PO4
3−

 a také zde pásy s vlnočtem 650–500 cm
−1

 souvisejí s vlivem atomu kovu na 

celou strukturu. Oproti spektru xenotimu z databáze, i oproti jiným vzorkům, mají vzorky 

připravené ve vodní lázni navíc absrobční pás 621cm
−1

. V literatuře je oblast 630–620 cm
−1

 

připisována sloučenina YPO4·H2O, o které však není dostupné dostatečné množství informací pro 

potvrzení její struktury. [39] 

 

 
Obr. 29: Spektrum FT-IR analýzy vzorku A30H 
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5.1.6 Studium struktury pevného podílu pomocí elektronové mikroskopie 

5.1.6.1 Analýza pevného vzorku A20C elektronovou mikroskopií 

Předchozí analýzy pevného vzorku neprokázaly přítomnost žádných jiných fází než YPO4, 

Pozorováním SEM byly identifikovány krystaly pouze jednoho typu a to ne příliš dokonale 

vyvinuté do tvaru nepravidelných destiček až jehliček velikosti do 10 µm všech rozměrů. 

Fotografie pořízené při zvětšení 2000× a 10 000× obsahuje příloha. EDS prvkovou analýzou bylo 

změřeno bodové spektrum na Obr. 30  

Tabulka 10 uvádí molární procenta a vypočtené molární poměry prvků. Poměr P/Y je téměř 

totožný s YPO4 a poměr P/O je zvýšený, což dokazuje kromě churchitu i přítomnost 

dehydratovaného YPO4. 

 

 
Obr. 30: Zobrazení cíle měření EDS prvkové analýzy vzorku A20C 

 

Tabulka 10: Molární procenta a poměry prvků ve vzorku A20C 

Sloučenina/vzorek P (%) Y (%) O (%) P/Y P/O 

Spektrum 1, krystal 12,70 13,10 74,21 0,969 0,171 

YPO4·2H2O    1 0,167 

YPO4    1 0,25 
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5.1.6.2 Analýza pevného vzorku A25C elektronovou mikroskopií 

U vzorku A25C byly pozorovány opět destičkovité krystaly velikosti do 10 µm všech rozměrů. 

Fotografie pořízené při zvětšení 2000× a 10 000× obsahuje příloha. Pro EDS prvkovou analýzu 

bylo změřeno bodové spektrum krystalu a plošné spektrum viz Obr. 31. 

Tabulka 11 uvádí molární procenta a vypočtené molární poměry prvků. Poměr P/Y je u obou 

spekter vyšší než v YPO4 a poměr P/O je také zvýšený oproti YPO4·H2O, což dokazuje kromě 

churchitu i přítomnost dehydratovaného YPO4 nebo i jiných bezvodých orthofosfátů.  

 

 
Obr. 31: Zobrazení cíle měření EDS prvkové analýzy vzorku A25C 

 

Tabulka 11: Molární procenta a poměry prvků ve vzorku A25C 

Sloučenina/vzorek P (%) Y (%) O (%) P/Y P/O 

Spektrum 2, krystal 17,11 10,03 72,86 1,706 0,235 

Spektrum 3, plocha 16,71 13,05 70,24 1,280 0,203 

YPO4·2H2O    1 0,167 

YPO4    1 0,250 

Y2(HPO4)3    1,5 0,250 

Y(H2PO4)3    3 0,250 
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Vzhledem k tomuto zjištění bylo provedeno mapování prvkového složení celé plochy na 

Obr. 32. Výsledné mapy fosforu a yttria zobrazuje Obr. 33. Kyslík je ve výrazném přebytku oproti 

ostatním prvkům a vyskytuje se všude, proto jeho výsledné rozložení v tomto vzorku není v práci 

uvedeno. Z Obr. 33 je patrné, že výrazný krystalický útvar uprostřed, stejně jako několik dalších 

plošek, má vyšší obsah fosforu než zbytek vzorku a lze tedy usoudit, že se jedná o krystal neznámé 

fáze zachycené měřením XRD.  

 

 
Obr. 32: Plocha vzorku A25C zaměřená pro mapovou prvkovou analýzu 

 

  
Obr. 33: Výsledky prvkového mapování vzorku A25C pro fosfor a yttrium 
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Z dříve mapovaného místa tedy byly pořízeny ještě dvě bodové analýzy. Z Obr. 34 je patrné 

jejich zaměření a také posun zobrazení vlivem nabíjení vzorku (viz experimentální část) 

Tabulka  12 zobrazuje výsledky prvkové analýzy dvou spekter plošek krystalů. Na prvním 

spektru je patrný vyšší poměr Y/P, ležící na pomezí mezi Y2(HPO4)3 a Y(H2PO4)3. Také poměr 

P/O opět leží mezi churchitem a dehydratovanými ortofosfáty. Druhé spektrum má naopak poměr 

P/Y nízký a blízko YPO4, poměr P/O je naopak větší než u orthofosfátů a blíží se spíše pyro- nebo 

polyfosfátům. Vzhledem k malé velikosti nevyvinutých a navíc plochých krystalů dochází při 

měření k průstřelu svazku elektronů do hlubších vrstev a měření tedy nemůže jednoznačně 

identifikovat složení pouze jediného krystalu. Navíc krystaly jsou zjevně velmi neuspořádané a 

spíše slepené a mohou tedy obsahovat nasorbované malé množsví amorfního podílu. Nicméně 

průkazná je přítomnost fáze s nadbytkem fosforu, což potvrzuje výsledky předchozích analýz.  

 

 
Obr. 34: Zobrazení cíle měření EDS prvkové analýzy vzorku A25C po mapování plochy 

 

Tabulka 12: Molární procenta a poměry prvků ve vzorku A25C po mapování plochy.  

Sloučenina/vzorek P (%) Y (%) O (%) P/Y P/O 

Spektrum 20, krystal 13,62 8,51 77,87 1,600 0,175 

Spektrum 21, krystal 17,57 15,27 67,16 1,150 0,262 

YPO4·2H2O    1 0,167 

YPO4    1 0,250 

Y2(HPO4)3    1,5 0,250 

Y(H2PO4)3    3 0,250 
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5.1.6.3 Analýza pevného vzorku A30H elektronovou mikroskopií 

Analýza vzorku A30H odhalila ještě menší a téměř vůbec nevyvinuté krystaly oproti 

předchozím vzorkům. Fotografie pořízené při zvětšení 2000× a 10000× se nacházejí v příloze. 

EDS prvkovou analýzou bylo opět změřeno bodové spektrum krystalu a plošné spektrum se 

nachází v Obr. 35. 

Tabulka 13 opět uvádí molární procenta a vypočtené molární poměry prvků. Poměr P/Y je u 

obou spekter jen mírně vyšší, než v YPO4, ale poměr P/O je výrazně vyšší a u obou spekter se 

pohybuje v okolí dehydratovaných orthofosfátů což potvrzuje i předchozí měření a to včetně 

možného obsahu vody ve formě částečně nahydratované amorfní formy YPO4 popisované také 

v literatuře ve spektru 4, kde je poměř P/O nižší. 

 

 
Obr. 35: Zobrazení cíle měření EDS prvkové analýzy vzorku A30H 

 

Tabulka 13: Molární obsah a poměry prvků ve vzorku A30H 

Sloučenina/vzorek P (%) Y (%) O (%) P/Y P/O 

Spektrum 4, krystal 14,65 13,14 72,21 1,115 0,203 

Spektrum 5, krystal 17,80 15,37 66,83 1,158 0,266 

YPO4·2H2O    1 0,167 

YPO4    1 0,250 

Y2(HPO4)3    1,5 0,250 

Y(H2PO4)3    3 0,250 
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5.1.7 Charakterizace rozpustného podílu suspenzí A 

5.1.7.1 Orientační analýza poměru P/Y pomocí metody XRF 

V tabulce 14 je přehled výsledků měření relativního množství fosforu a yttria ve vzorcích. 

Výsledky měření jsou ve vzájemném hmotnostním poměru a pro přehlednější identifikace 

možných sloučenin ze systému Y2O3-H3PO4 je vypočten také molární poměr P/Y. V tabulce je 

také uvedené množství vysráženého pevného vzorku získané ze záměsi s navážkou 20 g Y2O3. 

 

Tabulka 14. Výsledky orientačního měření prvkového složení vzorků metodou XRF 

Vzorek Kapalný podíl suspenze L Vysrážená pevná látka LP 

w P w Y Mol. P/Y m (g) P Y Mol. P/Y 

A20C 98,6 1,4 199,11 0,15 52,7 47,3 3,19 

A25C 97,7 2,3 120,84 0,22 39,2 60,8 1,85 

A30H 97,8 2,1 131,18 0,30 35,2 64,8 1,56 

 

Ve všech kapalných vzorcích je zjevný několikanásobný přebytek atomu fosforu způsobený 

nezreagovanou kyselinou přítomnou v roztoku. U všech vzorků je poměr P/Y vyšší než jedna, tedy 

než u YPO4. U vzorků A25C a A30H je však poměr pouze o málo vyšší. U vzorku A20C je 

naopak poměr vyšší než 3, který odpovídá jak Y(PO3)3 tak teoretické sloučenině Y(H2PO4)3. Takto 

připravené sraženiny tedy nelze považovat za jednoduchý systém s jasným složením.  

 

5.1.7.2 Studium fázového složení rozpustného podílu metodou XRD 

Výsledky měření všech tří měřených vzorků zobrazuje Obr. 36, ze kterého je dobře patrné, že 

vzorky jsou téměř zcela amorfní.  

Vzorek A20C LP obsahuje nepatrné množství churchitu YPO4∙2H2O (značka ) a vzorek 

A30H LP obsahuje, jak churchit, tak i nepatrné množství xenotimu YPO4 (značka ▲). S ohledem 

na podmínky přípravy tohoto vzorku (z velkého přebytku kapalné fáze a filtrováním ze suspenze) 

je možné, že se jedná o mikroskopické produkty původní reakce při smísení. Vzhledem k tomu, že 

většina vzorku je však amorfní nelze rentgenovou difrakcí jednoznačně potvrdit vznik 

významného množství jakékoliv pojivové fáze tedy kyselých fosforečnanů yttritých. 
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Obr. 36: Difraktogram vzorků po vysrážení kapalné fáze A20C LP, A25C LP a A30H LP 

 

5.1.7.3 FT-IR Spektroskopické studium vzorků rozpustného podílu 

Z Obr. 37 je patrné, že spektrum všech tří vzorků rozpustného podílu je téměř stejné a zároveň 

takřka totožné s pevným vzorkem A30H. Kvalitativní rozdíl je pouze v oblasti 3800–3200 cm
−1 

a 

také v relativní intenzitě jednotlivých píků a také pás na vlnočtu okolo 1070 cm
−1

 je u vzorku 

A30H relativně méně intenzivní než u vzorků rozpustného podílu. Tento vibrační pás náleží iontu 

PO4
3−

 v krystalické mřížce.   

Oblast 3800–3200 cm
−1

 je oblast vibračních pásů vody. Vzhledem k tomu, že vzorky jsou 

amorfní, není dobře patrné rozdělení pásů kolem 1650 cm
−1

 jako u churchitu, ale i přesto je na 

tomto vlnočtu přítomnost vody jasně pozorovatelná u všech spekter na obrázku, přičemž čistý 

YPO4 vodu neobsahuje. Oproti krystalickému hydrátu také chybí pík 750 cm
−1

 patřící také vodě 

v krystalické mřížce churchitu. U vzorků připravených srážením je výraznější absorpce v oblasti 

2500–2200 cm
−1

 tedy oblasti absorpčního pásu vazby H–O–P. U vzorků rozpustného podílu stejně 

jako u vzorku A30H je patrný pík 621 cm
−1

 v přisuzován sloučenině YPO4·H2O, která však není 

v literatuře dále popsána a jedná se spíše o strukturu částešně dehydratovaného YPO4·2H2O. [39] 
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Obr. 37: Srovnání FT-IR spekter vzorku A30H a tří vzorků po vysrážení kapalné fáze acetonem 
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5.2 STUDIUM PROCESŮ TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ POJIV 

5.2.1 Termická analýza pevného podílu vzorků A 

Pro termickou analýzu byly zvoleny vzorky A20C jako vzorek churchitu, A30H jako vzorek 

xenotimu a vzorek A25C s obsahem neidentifikovatelné krystalické fáze. Na Obr. 38 je graf 

výsledků termické analýzy vzorku A20C. První úbytek provázený endotermickým efektem 

proběhl do teploty 100 °C a jedná se o odstranění 24,60 hm. % přebytečného rozpouštědla – 

Acetonu. Vzhledem k reaktivitě fosfátových sloučenin za vyšších teplot nebylo sušení v sušárně za 

nízké teploty dokonalé. Při sušení jinou metodou bez zvýšené teploty by pak mohl být problém 

adsorpce vzdušené vlhkosti na povrchu vzorku s jeho znehodnocení pro vzorkování na některé 

analýzy. Vzhledem k přítomnosti rozpouštědla došlo již při temperaci vzorku v přístroji k úbytku 

0,91 hm. % a všechny výpočty skutečného obsahu sloučenin obsahu ve vzorku jsou v korekci 

zahrnuty. V intervalu teplot 150–450 °C dochází k druhému úbytku hmotnosti provázenému opět 

endotermickým efektem. Zde se jedná o rozklad churchitu a únik krystalové vody. Po přepočtu na 

sušinu bez rozpouštědla je obsah této krystalové vody v materiálu 15,76 hm. %. Teoretický obsah 

vody v čistém YPO4∙2H2O je 16,38 hm. % a vzorek tedy v sušině obsahoval maximálně 

96,19 hm. % churchitu. Poslední pozvolný a pravděpodobně nedokončený úbytek začínající na 

1100 °C s endotermickým tepelným zabarvením může při tak vysoké teplotě odpovídat pouze 

uvolnění P2O5. Po přepočtu je obsah pevného P2O5 1,80 hm. % v sušině. Pokud by se jednalo o 

rozklad Y(PO3)3 vzniklého vysokoteplotními reakcemi např. z reziduí kyseliny fosforečné nebo 

jiných fosfátových fází z procesu přípravy jak uvádí Lucas a kol., byl by obsah tohoto polyfosfátu 

v sušině vzorku 4,13 %. [33][41] 

 

 
Obr. 38: Výsledky TG-DTA analýzy vzorku A20C 
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Dalším měřeným vzorkem byl A30H, zvolený jako vzorek xenotimu. Vzhledem k tvaru křivek 

na Obr. 39 je zřejmé, že struktura vzorku nebyla po přípravě dobře vykrystalizovaná a homogenní. 

Pozvolný úbytek hmotnosti 8,83 % do 150 °C opět odpovídá ztrátě rozpouštědla, přičemž se 

jednalo především o aceton ale také částečně o vodu. Na tento úbytek úzce navazuje ihned další 

velmi pozvolný úbytek patrný až do teploty téměř 800 °C. Lze předpokládat, že se jedná opět o 

uvolnění vody z krystalů churchitu vzniklého při reakci, který však nebyl pozorován rentgenovou 

difrakcí ani není termicky stabilní do tak vysokých teplot. Pravděpodobněji se tedy jedná o rozklad 

částečně hydratovaného pravděpodobně amorfního YPO4·xH2O jak popisuje Lucas. Od teploty 

přibližně 1000 °C nastává úbytek 1,21 %, který při této teplotě může souviset pouze s uvolněním 

P2O5. Z hlediska tepelných procesů je zde výrazný endotermický efekt s maximem v 931 °C, který 

nemá vliv na hmotnost vzorku a jedná se tedy o změny ve struktuře vzorku. Pro přesnější 

identifikaci je však nutné podrobnější studium fázového složení.  Od teploty přibližně 800 °C 

dochází k výraznému uvolňování tepla, což pravděpodobně souvisí s rekrystalizací směřující k 

dokonalejšímu uspořádávání krystalové mřížky xenotimu, což je opět třeba potvrdit rentgenovou 

difrakční analýzou. [33][41] 

 

 
Obr. 39: Výsledky TG-DTA analýzy vzorku A30H 

 

Vzorek A25C poskytuje ještě zajímavější výsledky termické analýzy, což je patrné na první 

pohled z Obr. 40. Stejně jako u předchozích vzorků i zde probíhá odpaření rozpouštědla do teploty 

cca 180°C, které představuje úbytek 1,70 hm. %. Další hmotnostní úbytek 8,58 hm. % v intervalu 

teplot 180–320 °C odpovídá opět rozkladu churchitu a uvolnění krystalové vody po přepočtu tedy 

tento rozklad odpovídá minimálně 53 hm. % churchitu v sušině. Dobíhající procesy tohoto 

rozkladu jsou překryty novým výrazným úbytkem s endotermickým projevem. Tento jev volně 

navazuje (pravděpodobně se i částečně překrývá) na rozklad churchitu a probíhá až do cca 750 °C. 
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Tento jev nebyl pozorován ani u vzorků A20C ani u A30H a dá se předpokládat, že odpovídá 

rozkladným procesům fází zjištěných XRD a FT-IR analýzou. Konec měření opět ukazuje mírný 

úbytek hmotnosti 1,52 hm. %, který je způsoben uvolněním P2O5 kterého se po přepočtu na sušinu 

vzorku uvolnilo 3,31 hm. %. V případě zanedbání podílu nové fáze stále zbývá cca 17 hm. %, 

která obsahují možný nekrystalický bezvodý nebo částečně bezvodý YPO4 případně další 

sloučeniny.  

Od teploty cca 600 °C tepelný tok postupně roste, což je pravděpodobně způsobeno pozvolnou 

krystalizací a především rekrystalizací směřující k dokonalejšímu uspořádávání mřížky fáze YPO4. 

Přítomnost neznámé fáze se však, i přesto projevuje výrazným a poměrně ostrým exotermickým 

efektem v intervalu 750–900 °C a maximem při teplotě 827 °C. Jedná se pravděpodobně o 

rekrystalizaci nebo jiné fázové přeměny neznámé fáze, vzhledem k teplotě lze odhadovat, že jde o 

polyfosfátové struktury.  

 

 
Obr. 40: Výsledky TG-DTA analýzy vzorku A25C 
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5.2.2 „In situ“ měření fázového složení vzorků A za zvýšené teploty 

Pro dokonalejší pochopení procesů při zvýšené teplotě a především fázových přeměn je nutné 

termické analýzy doplnit přesným měřením fázového složení. Moderní přístroje, které jsou 

k dispozici, pak umožňují měření práškové rentgenové difrakce i při rostoucí teplotě. Spojením 

těchto měření se pak získá 3D graf zachycující velmi přehledně vývoj fázového složení. Při 

vyhodnocování výsledků XRD měření připravených vzorků i vzorků měřených za zvýšených 

teplot nebo při výpalu bylo zjištěno, že nejdůležitější difrakce a jejich změny jsou dobře 

pozorovatelně v intervalu úhlu 9°–38° 2θ. Difrakce s vyšším úhlem měření jsou málo intenzivní a 

nepřehledné.  Z tohoto důvodu je pro větší přehlednost zobrazována pouze tato vybraná oblast. 

 

5.2.2.1 Vzorky A připravené za laboratorní teploty (C) – XRD  

Vzorek A20C byl pro tuto analýzu opět vybrán jako vzorek s majoritním podílem churchitu. 

V diagramu na Obr. 41 je patrné jak s rostoucí teplotou postupně mizí difrakce churchitu a naopak 

postupně vznikají difrakce xenotimu. Hlavní difrakce xenotimu je dobře patrna již od teploty 250 

°C, zatímco ostatní se objevují zřetelně až při teplotách vyšších. Výrazný nárůst intenzity 

difrakčních maxim xenotimu při teplotách nad 700 °C neznamená zvyšování obsahu této fáze, ale 

jde o dokonalejší uspořádávání krystalové mřížky v důsledku dodané energie ve formě tepla. 

Dochází při tom k výraznému zužování píků, kdy plocha pod píkem je však stejná. U difrakcí 

xenotimu také s rostoucí teplotou dochází k mírnému posunu k vyšší hodnotě úhlu 2θ. Tento 

posun je způsoben teplotním rozvibrováním elektronů v atomovém obalu prvků. 

 
Obr. 41: 3D zobrazení difraktogramů v závislosti na rostoucí teplotě pro vzorek  A20C 
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Pro analýzu neznámé fáze byl použit opět vzorek A25C. Měření ukázalo, že vše podstatné 

obsáhne oblast úhlu 9°- 29° 2θ, při vyšších úhlech jsou výsledky nepřehledné z důvodu vysokých 

intenzit vedlejších difrakcí. Jak je patrné z Obr. 42 i v tomto menším intervalu, je velké množství 

difrakcí a difraktogram se se změnou teploty mění velmi výrazně. Na Obr. 43 je pak zobrazen 

detail intervalu úhlu 2θ 19°–25° ovšem s převrácenou osou x, aby intenzivní pík xenotimu 

nezakrýval oblast 2θ 23°–25°. Pro přehlednost byly difrakce na obou obrázcích označeny 

symboly. Difrakce churchitu značí , xenotim označuje ▲, ● označuje Y2P4O13, ■ označuje 

difrakce Y(PO3)3 a ♦ pak všechny difrakce, které nebylo možné identifikovat.  

Z tohoto 3D difraktogramu je zřejmé, že difrakce churchitu mizí zcela, až při teplotě 400 °C. 

naopak difrakce xenotimu vzrůstají již od 300 °C. Při úhlu 26° přechází neznámá difrakce právě 

v difrakci xenotimu při teplotě nad 300 °C. Stejně jako u ostatních vzorků se s rostoucí teplotou 

píky xenotimu zužují a roste intenzita podle toho, jak se uspořádává mřížka. Při teplotě 750 °C se 

objevují difrakce Y(PO3)3 a při teplotě 800 °C také difrakce Y2P4O13. Obě tyto krystalické fáze 

opět mizí při teplotách nad 1100 °C. Srovnáním s výsledky TG-DTA se potvrzuje předpoklad, že 

krystalizace těchto sloučenin odpovídá exotermickému efektu. 

S rostoucí teplotou dochází k expanzi základní buňky krystalu a většina difrakcí se s rostoucí 

teplotou mírně posouvá k vyšším úhlům 2θ, což je nejlépe vidět na nejintenzivnějších difrakcích 

xenotimu.  

 
Obr. 42: 3D zobrazení difraktogramů v závislosti na rostoucí teplotě pro vzorek  A25C, symbol 

kosočtverce označuje neznámé difrakce 
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Nové difrakce neznámé fáze nebo neznámých fází jsou v původním vzorku na úhlech 10°, 13°, 

17,5°, 20°, 23°, 25°, 26°, 27° a 28° 2θ s tím, že difrakce 10°, 26° a 27° 2θ jsou nejintenzívnější. 

Všechny tyto difrakce mizí při teplotě nad 300–500 °C. Vymizení difrakcí tedy koresponduje 

s úbytkem hmotnosti v tomto intervalu teplot během měření TG-DTA. 

Při teplotě 200 °C se objevuje další poměrně slabá neznámá difrakce s úhlem cca 28,5° která je 

stabilní až do teploty cca 800 °C. Obdobný jev nebyl pozorován nikde jinde v celém rozsahu teplot 

ani úhlů 2θ. Produktem rozkladu churchitu je pouze xenotim a voda, takže tato difrakce může 

náležet pouze vysokoteplotnímu produktu rozkladu fáze nebo fází s neznámými difrakcemi 

původního vzorku. 

Pro lepší identifikaci neznámých fází i analýzu vysokoteplotních fází a jejich struktury byly na 

základě této „in situ“ vysokoteplotní práškové difrakce stanoveny teploty výpalu pro pevný podíl 

vzorku A25C. V první fázi teploty 200 °C, 230 °C a 500 °C pro zaručené dehydratování churchitu 

a rozklad nových neznámých fází a poté teploty 830 °C, 1100 °C a 1300 °C pro lepší prozkoumání 

vysokoteplotních fází, produktů rozkladů počátečních fází vzorku.  

 

 
Obr. 43: Detail 3D zobrazení difraktogramů v závislosti na rostoucí teplotě pro vzorek A25C 

(z důvodu překryvu píků je zde obrácena osa x tedy hodnoty 2θ. Symbol kosočtverce označuje 

neznámé difrakce) 
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5.2.2.2 Vzorky A připravené ve vroucí vodní lázni (H) – XRD 

Pro studium fázového složení za zvýšené teploty byly u vzorků připravených za horka vybrány 

dva, a sice A20H jako vzorek obsahující krystalické fáze jak churchitu tak xenotimu a vzorek 

A30H obsahující pouze xenotim. Graf na Obr. 44 zobrazuje postupný pokles intenzity až zmizení 

difrakčních maxim churchitu. Difrakce xenotimu jsou přítomné již od laboratorní teploty a vlivem 

rozkladu churchitu na xenotim se jejich intenzita navyšuje do teploty 450 °C. Od 700 °C se 

intenzita difrakcí xenotimu opětovně zvyšuje, ale píky se zužují s tím, jak se dokonaleji vyvine 

krystalová mřížka. Totéž se děje u vzorku A30H na Obr. 45. Kde však v počátku není přítomen 

churchit. V obou případech pak opětovně dochází k menšímu posunu k vyšším úhlům 2θ vlivem 

vysokých teplot. Tímto měřením však nebyl jednoznačně objasněn endotermický efekt z měření 

DTA vzorku A30H. 

 
Obr. 44: 3D zobrazení difraktogramů v závislosti na rostoucí teplotě pro vzorek  A20H 
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Obr. 45: 3D zobrazení difraktogramů v závislosti na rostoucí teplotě pro vzorek  A30H 



 88 

5.2.3 Termická analýza rozpustného podílu vzorků A 

Výsledky termické analýzy vzorků rozpustného podílu zobrazuje Obr. 46. Z tohoto srovnání je 

patrné, že všechny tři vzorky mají velmi podobné křivky jak TG, tak i křivku DTA. Nejvýraznější 

hmotnostní úbytky končí do 140 °C provázený výrazným endotermickým efektem, který je 

zapříčiněn uvolněním přebytečného rozpouštědla tedy zbytkové vody a acetonu. Následuje další 

hmotnostní úbytek, jehož rychlost je v maximu při teplotě cca 180 °C a je provázený mírným 

endotermickým efektem. Tento rozklad dál pozvolna pokračuje až do cca 600–700 °C.  

Pravděpodobně se jedná o pozvolný rozklad hydratovaného YPO4·2H2O. Při teplotě 750–830 °C 

se objevuje exotermický efekt a druhý méně intenzivní pak navazuje v intervalu teplot 830–

900 °C. Exotermické efekty při těchto teplotách u amorfního vzorku odpovídají krystalizaci, 

pravděpodobně polyfosfátových fází, ale je také možné, že jde rekrystalizaci YPO4.  

   

 
Obr. 46: Srovnání výsledků TG-DTA analýzy vzorků A20C LP (zelená), A25C LP (modrá) a 

A30H LP (hnědá) 
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5.3 VÝPAL A STUDIUM VYSOKOTEPLOTNÍCH FÁZÍ 

5.3.1 Výpal pevného podílu vzorku A25C – charakterizace fázového složení  

Vypálené vzorky pevného podílu záměsi A25C byly podrobeny fázové analýze a srovnání 

difraktogramů je na Obr. 47. Stejně jako u předchozích difraktogramů náleží píky označené 

hvězdou churchitu YPO4·2H2O, trojúhelníkem xenotimu YPO4, čtvercem polyfosfátu (Y(PO3)3, 

kolečkem fázi Y2P4O13 a difrakce označené kosočtvercem náleží neidentifikovaným fázím. 

Výpal na 200 °C nezpůsobil výraznější kvalitativní ani kvantitativní změny ve fázovém složení 

oproti původnímu vzorku A25C. Vzorek po výpalu při 230 °C má již difraktogram mírně odlišný, 

charakterizovaný především zjevným poklesem intenzity difrakčních maxim churchitu označených 

. Difrakce neznámé fáze na úhlu 2θ 26° se mírně posunula doleva. Tento posun je způsoben 

difrakčním maximem xenotimu ▲, který v této oblasti a při této teplotě výpalu vzniká. Dále se 

objevuje nová difrakce při úhlu 28° 2θ. U vzorku vypáleného na 500 °C už je difraktogram 

podstatně jednodušší a zůstávají zde pouze difrakční maxima xenotimu. Z neznámých difrakcí 

původního vzorku pak zůstávají pouze slabé difrakce na 13° a 23° 2θ. Tato skutečnost 

pravděpodobně znamená, že v původním připraveném vzorku A25C nachází krystalická fáze, 

která se rozkládá v několika krocích vlivem teploty, nebo byly ve vzorku minimálně 2 neznámé 

krystalické fáze, z nichž jedna je stabilní pouze do teplot kolem 500 °C jak dokazuje XRD i TG-

DTA analýza a druhá fáze je stabilní i při teplotách kolem 500 °C. Také nově vzniklá fáze 

s difrakcí okolo 28° 2θ je stále dobře patrná. Difraktogram vzorku vypáleného na 830 °C již 

neobsahuje žádné píky neidentifikovaných fází. Majoritní fází je xenotim YPO4 který jako u 

předchozích měření díky vyšším teplotám získává lepší krystalickou strukturu. Nově se objevují 

difrakční maxima fází Y(PO3)3 a Y2P4O13.  

Při výpalu na 1100 °C dochází k dalšímu vývinu mřížky xenotimu a k nárůstu intenzity píků 

minoritních fází Y(PO3)3 a především Y2P4O13. Vzorek vypálený při TG-DTA analýze až na 

1300 °C obsahoval převážně krystalickou fázi xenotimu s minoritním podílem fáze Y2P4O13. 

 

 
Obr. 47: Srovnání difraktogramů vzorku A25C po výpalu na různé teploty 
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5.3.2 Výpal pevného podílu vzorku A25C – FT-IR analýza  

Na Obr. 48 je srovnání FT-IR spekter původního vzorku a vzorku vypálených. Dle předpokladů 

i předchozích měření je i zde zřejmé vymizení molekul vody z krystalů a v celém systému. Tato 

změna je pozorovatelná ve změně intenzity pásů 3600–2800 cm−1 ale také dvou pásů v oblasti 

1700–1600 cm
−1

 a pásu 750 cm
−1

. Po výpalu na 500 °C tyto vibrační pásy krystalové vody mizí, 

stejně jako méně intenzivní pás vazby H–O–P s vlnočtem cca 2400 cm
−1

. Z výsledků „in situ“ 

vysokoteplotní XRD vyplývá, že krystalický churchit se rozkládá při teplotách do 300 °C, což 

potvrzují i křivky TG-DTA. Na spektru vzorku A25C vypáleného na 500 °C je však stále patrná 

přítomnost vibračních pásů vody 3600–2800 cm
−1

 a 1700–1600 cm
−1

. Lze tedy předpokládat, že 

třetí rozklad pozorovaný termickou analýzou od teploty 300 °C odpovídá rozkladu zbývajících 

molekul YPO4·2H2O, které zůstaly v systému jako amorfní rezidua po krystalech churchitu a 

vzhledem k podobě efektu na TG-DTA křivkách se jedná o postupnou dehydrataci. Podobná 

měření u rozkladu churchitu zaznamenal i Lucas a kol. [33][41] 

 

 
Obr. 48: Srovnání IR spekter vzorku A25C s vzorků po výpalu na jednotlivé teploty 

 

Kromě změn v obsahu vody se všechny další změny odehrávají ve vibračních pásech 

s vlnočtem pod 1400 cm
−1

. V oblasti do 650 cm
−1

 je nejmarkantnější změna až při výpalu na 

1300 °C kdy se zde objevuje zřetelný vibrační pás 600–550 cm
−1

, který se s nízkou intenzitou 

objevuje i u vzorku páleného na 1100 °C a s ohledem na XRD měření lze tento pík přisoudit 

vibračním stavům molekuly či krystalů fáze Y2P4O13. Dále je zřejmé že změny ve spektrech lze 

rozdělit na dvě odlišné teplotní oblasti vzorků pálených do teploty 500 °C a nad odlišné změny pak 

probíhají při teplotách výpalu nad 500 °C. Na Obr. 49 je tedy znázorněno srovnání oblasti 1400–

650 cm
−1

 spekter vzorků od A25C až po vzorek A25 pálený na 500 °C a na Obr. 50 dále srovnání 

téže oblasti spekter vzorků pálených na teploty 500–1300 °C. 

Na Obr. 49 je v oblasti 800–650 cm
−1

 spekter vzorků pálených do 500 °C dobře pozorovatelné 

vymizení vibračního pásu krystalové vody při cca 750 cm
−1

. 
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Kvalitativně nedošlo k žádné výraznější změně spekter, pouze k poklesu relativní intenzity pásu 

1300–1100 cm
−1

 a také píků v oblasti 1000 – 800 cm
−1

. To naznačuje rozklad neidentifikovaných 

fází a napovídá, že úbytek hmotnosti při analýze TG-DTA nebyl způsoben pouze únikem 

rozpouštědla a zbytkové vody ale také vody z rozkladu neznámých fází. Za předpokladu, že stejně 

jako ve spektru jiných sloučenin kyseliny ortofosforečné i zde přísluší absorpční pásy 1000–

800cm
−1

 aniontům HPO4
2− 

 respektive H2PO4
3− 

 znamená snížování intenzity těchto pásů jejich 

dehydrataci a rozpadu krystalické fáze. Nelze však jednoznačn potvrdit zda se jedná skutečně o 

rozklady yttritých sloučenin těchto iontů nebo například o rozklad reziduí kyseliny fosforečné jak 

popisuje literatura[33][41]. Především ze spektra není evidentní jaké produkty vznikají. Vzhledem 

ke stechiometrii a faktu, že předchozí analýzy vzorků neprokázaly přítomnost nezreagovnaého 

Y2O3 je v systému kromě YPO4 přebytek orthofosforečnanů, ktéré mohou vlivem zvýšené teploty 

například polymezirovat za vzniku polyfosfátů atd. Stejně jako u XRD analýzy teplotních změn 

vzorku, i zde některé absoprční pásy do teploty 500 °C vymizí a termické analýzy TG-DTA 

potvrzují, že se jedná nejen destrukturalizaci krystalické fáze, ale také o rozklad.  

Při výpalu na vyšší teploty lze na Obr. 49 ve FT-IR spektru pozorovat vznik nových, méně 

intenzivních absorpčních pásů v oblastí 800–600 cm
−1

, které odpovídají vibracím vazby P–O–P u 

polyfosfátů. Po výpalu na 830 °C výrazně roste relativní intenzita pásu s maximem v 1255 cm
−1

, 

který lze dle literatury přisuzovat pyrofosforečnanům nebo také polyfosforečnanům respektive 

vibracím vazeb O–P–O a v oblasti 800–600 cm
−1

 pak narůstají pásy vibrací vazby P–O–P, které by 

mohly korelovat s přítomností neznámé látky při měření vzorku „in situ“ vysokoteplotní XRD 

analýzou. Při výpalu na vyšší teploty dochází k dalšímu nárůstu intenzity pásu 1255 cm
−1

 a nově 

k růstu intenzity vibračních pásů s maximem kolem 1317 cm
−1

 a 1193 cm
−1

. Dle rentgenové 

difrakce při těchto teplotách není přítomna žádná neznámá krystalická fáze ale pouze YPO4 a 

Y(PO3)3 a Y2P4O13. Vznik poly- a pyrofosfátů je dalším dokladem přítomnosti nadbytečných 

ortofosfátových iontů ve vzorku. Navíc ještě při teplotách nad 1000 °C dochází dle TG-DTA 

analýzy k úbytku hmotnosti tedy vzhledem k teplotě pravděpodobně k uvolnění pouze P2O5. 

Fázový diagram Y2O3–P2O5  napovídá, že při výpalu na vyšší teploty (nad 1400 °C) by docházelo 

k rozkladu fází s přebytkem P2O5 a stabilizaci složení na YPO4 a dále k růstu krystalů a následně 

ke slinování.  
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Obr. 49: Detail srovnání IR spekter vzorku A25C a vzorků po výpalu do teploty 500 °C 

 

 
Obr. 50: Detail srovnání IR spekter vzorku A25C s vzorků po výpalu nad teplotu 500 °C 
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5.3.3 Elektronová mikroskopie vzorku A25C po výpalu 

Po vypálení jednotlivých vzorků byla provedena také analýza pomocí elektronové mikroskopie. 

Vzhledem k předchozím analýzám pálených vzorků a vzhledem k faktu, že struktura vzorku ani 

destičkových krystalů se nijak výrazně nezměnila (SEM fotografie vzorků všech teplot výpalu jsou 

vloženy v přílohách) byla tato analýza zaměřena spíše na vysokoteplotní produkty. Rentgenová 

difrakce potvrdila u vzorku páleného na 1100 °C přítomnost již dokonale bezvodého YPO4 a dále 

kondenzovaných fosfátů. Žádná další krystalická fáze zde nebyla zaznamenána. Vzhledem 

k obtížné interpretaci spektra FT-IR však nelze vyloučit přítomnost další amorfní fáze. Pro EDS 

prvkovou analýzu bylo opět změřeno bodové spektrum krystalu a plošné spektrum viz Obr. 51. 

Molární procenta a vypočtené molární poměry prvků jsou uvedeny v tabulce 14. Měření spektra 

bodového i plošného zaznamenalo poměr P/Y mírně větší než u YPO4, nicméně obě měření 

v tomto poměru lišila jen minimálně. Naproti tomu poměr P/O, který při této teplotě výpalu již 

nemůže být ovlivněn přítomnosti hydrátů ani kyselých ortofosfátů, byl výrazně vyšší než u YPO4. 

U bodového měření krystalu se dokonce blíží poměru v ultrafosfátu YP5O14, který však při této 

teplotě již není stabilní a jeho přítomnost jako samostatné fáze lze tedy vyloučit. Měření plošně už 

poskytuje poměr P/O blíže YPO4, ale stále posunutý směrem ke kondenzovaným fosfátům, což 

dobře koreluje s analýzami XRD a FT-IR.  

 

 
Obr. 51: Zobrazení cíle měření EDS prvkové analýzy vzorku A25C 1100 °C 
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Tabulka 14: Molární procenta a poměry prvků ve vzorku A25C 1100 °C 

 Sloučenina/vzorek P (%) Y (%) O (%) P/Y P/O 

Spektrum 16, krystal 13,52 13,46 73,02 1,176 0,353 

Spektrum 17, plocha 21,33 18,13 60,54 1,151 0,261 

YPO4    1 0,250 

Y(PO3)3    3 0,333 

Y2P4O13    2 0,308 

YP5O14    5 0,357 

 

S ohledem na rozdílné výsledky těchto dvou měření bylo provedeno prvkové mapování plošně 

oblasti vzorku na Obr. 52. Výsledné mapy jednotlivých prvků pak zobrazuje Obr. 53, ze kterého je 

patrné, že žádný z prvků nemá na této plošce místa s výrazně vyšší koncentrací. Místa s nízkou 

koncentrací jsou naopak prvkům společná a jedná se o mezery mezi krystaly. Není možné najít a 

zvolit místo pro podobné samostatné změření prvkového složení jednotlivých fází touto metodou 

 

 
Obr. 52: Plocha vzorku A25C 1100 °C zaměřená pro mapovou prvkovou analýzu 

 
Obr. 53: Výsledek prvkového mapování vzorku A25C 1100 °C pro yttrium, fosfor a kyslík 
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5.4 PODROBNÉ STUDIUM NEZNÁMÝCH FÁZÍ VE VZORKU A25C 

Nová krystalická fáze (nebo více fází) zachycená XRD analýzou v pevném podílu výsledné 

suspenze s recepturou A25C se jeví jako významný výsledek disertační práce. Dá se předpokládat, 

že vzhledem k použití systému reaktantů v soustavě Y2O3-H3PO4-H2O   je možné v prvním kroku 

očekávat, že při relativně vysokém molárním poměru H3PO4/Y2O3 =  6:1  by  výsledný produkt 

mohl být Y(H2PO4)3.   Relativně vysoká počáteční koncentrace kyseliny by měla zabezpečit vedle 

poměru fosforu P/Y také nízké pH, aby docházelo majoritně k disociaci kyseliny na iont H2PO4
-
, 

jak popisuje kapitola 3.2.1.2 rovnice (4): tato disociace by měla dominovat až do pH 7,2. 

Provedené experimenty prokázaly, že oxid yttritý je reaktivní a má zjevně velmi zásaditou povahu 

a i přes nízké pH a přebytek kyseliny došlo k plné neutralizaci na YPO4 v různé míře u všech 

popsaných vzorků.  

Vzorek A25C vykazuje podle výsledků rentgenové difrakce krystalickou strukturu především 

YPO4.H2O a neznámé fáze viz Obr. 24). Z výsledků  TG-DTA analýzy (viz Obr. 40) vzorku A25C 

vyplývá, že první rozklad probíhá do cca 320 °C, Tento rozklad byl zaznamenán i u vzorků 

obsahujících krystaly pouze churchitu. V tomto systému se může při nižších teplotách jednat 

pouze o uvolnění vody z churchitu, což potvrzuje i vysokoteplotní měření XRD (viz Obr. 42 a 42). 

Po přepočtu hmotnostního úbytku do 320 °C lze stanovit obsah churchitu ve vzorku A25C na 

minimálně 53 hm. %. Druhý krok rozkladu není snadno rozlišitelný od postupného rozkladu 

zbytkové krystalové vody zjevného, jak u vzorků obsahujících pouze známé krystalické fáze A20C 

(Obr. 38), tak i u vzorku A30H (Obr. 39). Tento problém je také popsán v literatuře[33][41], kde 

jsou mezifáze mezi YPO4 a YPO4·2H2O popisovány jako amorfní, protože rychlost uvolňování 

vody ze struktury je zjevně velmi malá. Rozklad hydrátů je tedy dokonale ukončen až při teplotách 

kolem 700 °C a probíhá pozvolna i s rostoucí teplotou při měření TG-DTA. Z tohoto pozorování 

tedy vyplývá, že obsah churchitu ve vzorku A25C je výrazně vyšší než 53%. Druhý rozklad je 

dobře patrný na křivkách TG, DTG ale i endotermickým efektem na křivce DTA se překrývá 

s tímto rozkladem reziduí churchitu. To vede ke komplikacím ve stanovení obsahu vody v nové 

fázi, protože není možné jednoznačně odlišit množství vody uvolněné rozkladem nové fáze a 

těchto reziduí a nelze tedy kvantifikovat množství vody příslušící rozkladu nové fáze.  

Z těchto měření ovšem vyplývá, že i po 24 hodinách přípravy vzorku A25C bylo yttrium 

majoritně spotřebováno na plnou neutralizaci kyseliny fosforečné až na YPO4.  Na každou YPO4 

molekulu tedy zbývají dvě nezreagované molekuly H3PO4 volné pro další reakci a tedy vznik nové 

fáze. Je tedy zřejmé, že nová fáze vznikala dokonce v přebytku kyseliny fosforečné oproti poměru 

pro Y(H2PO4)3 a tedy že pH roztoku bylo stále velmi nízké, vhodné pro vznik kyselých fosfátů.  

Při aplikaci analogie se systémem Al2O3-H3PO3 je např. z Obr. 5. patrné že v kyselém prostředí, 

tedy za přebytku H3PO4 mohou vznikat při laboratorní teplotě tři fáze. Y(H2PO4)3, Y2(HPO4)3 a 

směsná sloučenina různě disociovaných iontů YH3(PO4)2, respektive její mono a trihydrát. 

Podrobně tuto problematiku pro hlinité CBPC popisuje kapitola 3.4.1.1. Vzhledem k nízkému pH 

a zjevně zásadité povaze yttria a tím jeho vysoké reaktivitě v tomto systému lze vyloučit vyloučili 

možnosti vzniku jiných produktů  

Při termickém rozkladu těchto fází, když se vyloučí možnost reakce s dalším yttriem, může dojít 

jen k uvolnění vody a polymerizaci fosforečných iontů za vzniku meta-, poly- a pyrofosfátů. Což 

potvrdila, jak vysokoteplotní XRD analýza, tak i analýzy vzorků vypálených na vyšší teploty. 
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5.4.1 Fázové složení neznámé fáze 

Pomocí vyhodnocovacího programu byly z difraktogramu vzorku A25C eliminovány všechny 

píky churchitu přiřazené na Obr 23. Pro další analýzu bylo důležité, že pro výsledný difraktogram 

(Obr. 54), nebyla vyhodnocovací databáze schopna nalézt shodu s nějakou možností a dá se tedy 

přepokládat, že problém je, že připravené kyselé fosfáty yttria dostupná databáze neobsahuje, a že 

i když možná byly již připraveny, nebyly výsledky dostatečně spolehlivé a v literatuře popsány. Je 

třeba vzít v potaz fakt, že není možné vyloučit překryv difrakcí churchitu a nové fáze a nelze tedy 

předpokládat, že se jedná o kompletní spektrum nové krystalické fáze nebo fází. Zvláště při 

vyšších úhlech nad 40° 2θ, kde se vyskytují pouze málo intenzivní vedlejší difrakce je tento 

překryv pravděpodobný. Jak již bylo zjištěno, databáze programu neobsahuje záznam těchto 

difrakcí se stejným prvkovým složením ani podobných difrakcí s prvkovým složením jiným, jako 

je tomu například u analogických struktur xenotimu a zirkonu. Pro identifikace krystalů, jejich 

popis a rozlišení zda se jedná o jednu nebo více různých krystalických fází by bylo nutné 

vypěstovat monokrystal dané fáze, pro který by se daly změřit a vypočítat mřížkové parametry. 

Vzhledem k tomu, že nová fáze nebo více fází byly připraveny pouze jako minoritní podíl a 

získány vysrážením stejně jako fáze identifikovatelné nelze očekávat dobře vyvinutou krystalovou 

mřížku. Provedené experimenty ohraničují podmínky stability fáze. Pro přesný popis krystalické 

struktury by bylo nutné připravit nejen čistou fázi, ale především monokrystal takové fáze. 

Prášková rentgenová difrakce má pro takto přesnou analýzu řadu omezení i v jemně rozetřeném 

homogenním vzorku může dojít k přednostní orientaci krystalů a tím zkreslení intenzity difrakcí. 

Malé nevyvinuté a tedy defektní krystaly stejně jako související nestechiometrické složení a 

uspořádání na krátkou vzdálenost mohou způsobovat posun difrakcí. Pokud by došlo ke vzniku 

více nových krystalických fází, nebylo by možné je odlišit.  

 

 
Obr. 54: Difraktogram získaný eliminací difrakcí churchitu z difraktogramu vzorku A25C 
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5.4.2  FT-IR analyza neznáme fáze 

Ve vyhodnocovacím programu FT-IR analýzy Omnic bylo provedeno odečtení absorbance 

spektra vzorku A25C a spektra čistého churchitu YPO4·2H2O. Vzhledem k rozdílné intenzitě 

naměřených absorbancí obou spekter je toto odečtení pouze orientační a slouží jen pro zvýraznění 

absorbčních pásů, kterými se vzorek A25C odlišuje. V oblasti 4000–1600 cm
−1

 jsou obě spektra 

kvalitativně totožná. Z odečtu byly také eliminovány oblasti překryvu obou spekter, neboť vzorek 

A25C jednoznačně obsahuje i churchit a odečet vibračních pásů by vzhledem k nestejné intenzitě a 

podmínkám měření zkresloval výsledky v takových oblastech. Jmenovitě je to pak absorpční pás 

1120–970 cm
−1

, který přísluší valenčním vibracím aniontu PO4
3−

 a také vibrační pásy v intervalu 

800–520 cm
−1

, které přísluší deformačním vibracím iontu PO4
3−

. Oblast vlnočtu 500 cm
-1

 a níže je 

na hranici detekčního limitu dostupného přístroje. Fragmenty spektra v oblasti 1600–800 cm
−1 

po 

odečtení zobrazuje Obr. 55. 

 

 
Obr. 55: Fragmetny FT-IR spektra vzniklé odečtem vybraných oblastí spektra vzorku A25C 

a YPO4·2H2O 

 

Oblast tří píků 950 cm
−1

, 911 cm
−1

 a 876 cm
−1

 náleží obecně u orthofosfátů vibracím iontů 

vazeb aniontu H2PO4
3−

 nebo i HPO4
2−

. U fosfátových skel a kondenzovaných fosfátů je však také 

přiřazována vazbě P–O–P. Nicméně pás 1300-1200 cm
−1

 je v literatuře připisován iontu P2O7
4-

 

nebo také vibracím koncové funkční kupiny PO2 u polyfosfátů. Vzhledem k nízké teplotě syntézy 

a nízkému pH však vznik polyfosfátů není pravděpodobný a při takových podmínkách ani 

v literatuře popsaný v obnobných systémech např. A2O3-H3PO4. V literatuře týkající se hlinitých 

orthofosfátů je však popisována oblast 1200-1100 cm
-1

 příslušící valenční vibraci vazby P=O, 

která by v případě posunu vlivem struktury krystalu a samotné molekuly yttritého ortofosátu 

mohla odpovídat i  pásu 1300-1200 cm
−1

 naměřenému ve vzorku A25C. 
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5.4.3 Analýza neznámé fáze pomocí elektronové mikroskopie 

Elektronová mikroskopie vzorku A25C zobrazuje malé destičkovité, nedokonale vyvinuté 

krystaly v celé ploše měřeného vzorku. EDS analýza plochy i zaměřeného jednotlivého krystalu 

vypovídá, že podíl P/Y je vyšší než u churchitu. Také poměr P/O je u obou spekter na Obr. 31 

vyšší než pro churchit a blíží se poměrům bezvodých orthofosfátů.  

Díky měření prvkové mapy bylo zjištěno, že se ve vzorku opravdu vyskytují místa s vyšší 

koncentrací fosforu. Následně pak byly takovéto oblasti zaměřeny a bylo změřeno spektrum 

oblasti bohatší a chudší na fosfor.  Výsledky jsou uvedeny v kapitole 5.1.6.2. Vzhledem k malé 

velikosti, uspořádanosti krystalů a jejich destičkovitému tvaru nebyly stanovené hodnoty 

dostatečně spolehlivé. I za zjednodušujícího předpokladu, že kromě churchitu je ve vzorku 

přítomná pouze jediná fáze a to ať už Y(H2PO4)3, Y2(HPO4)3 nebo YH3(PO4)2 (případně její 

hydráty) není možné se opírat o výsledky měření obsahu kyslíku a provézt tedy přesné výpočty 

složení přítomných fází nebo jednotlivých krystalů. 
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6  ZÁVĚR 

Hlavní motivací práce bylo nalezení pojiva, které by oproti běžným hlinitým fosfátům tuhlo za 

laboratorních podmínek bez významného zvýšení teploty, a aby bylo možné s jeho pomocí 

připravit lehčené netvarové žárovzdorné materiály. Konkrétním cílem disertační práce byla 

příprava fosfátového pojiva v systému Y2O3-H3PO4. Tento systém byl zvolen pro vysokou 

žárovzdornost oxidu yttritého a také pro jeho zásaditou povahu, která přináší potenciál výrazně 

vyššíreaktivity než u oxidu hlinitého. V dostupné literatuře je fosfátová keramika na bázi Y2O3-

P2O5 používána spíše ve speciálních aplikacích jako biokeramika především optoelektronika a 

elektronika. Významný je současný výzkum přírodních minerálů, především fosfátů yttria a 

dalších kovů vzácných zemin, jejich identifikací a především rafinování těchto technologicky 

významných prvků. V žárovzdorné technologii se studie zabývají pouze využitím slinutého YPO4 

jako korozní ochrany vyzdívky díky jeho výborné odolnosti vůči parám i tavenině. Ve většině 

případu je pak tato keramika připravována moderními metodami, jako je sol-gel proces atd. 

V omezené míře se využívá srážení solí yttria kyselinou fosforečnou nebo rozpustnými fosfáty. 

Příprava nebo výroba fosfátového pojiva ve formě roztoku kyselých fosfátů, které jsou běžné 

v technologii hlinité CBPC nebyly u yttria dosud podrobněji v dostupné literatuře studovány.  

Experimentální část práce je tedy zaměřena na syntézu kyselých fosfátů yttria jako pojivové 

fáze, která by pro smísení s dalším oxidem yttritým způsobila zatuhnutí materiálu za laboratorní 

teploty a následně pak při zvyšování teploty vytvrzení a vznik CBPC. Primárně byla prozkoumána 

reaktivita oxidu yttritého a kyseliny fosforečné. Nejprve byly navrženy záměsi kyseliny a oxidu 

yttritého ve stechiometrickém poměru navrženém přímo pro přípravu ortofosfátů na základě 

znalosti disociace kyseliny fosforečné a v analogii s hlinitou CBPC tedy v poměrech pro 

Y(H2PO4)3, Y2(HPO4)3 a YPO4. Tyto záměsi pak byly testovány v malém množství pro zjištění 

průběhu reakce při různé koncentraci použité kyseliny fosforečné. První testy ukázaly, že záměsi 

s největším podílem kyseliny fosforečné vhodné pro přípravu Y(H2PO4)3 reagují již při velmi 

nízké koncentraci kyseliny fosforečné a při zvýšené koncentraci je reakce velmi bouřlivá a dochází 

až k varu směsi. 

Analýzy produktů těchto reakcí prokázaly jako majoritní různé formy YPO4 a to i při nízké 

koncentraci použité kyseliny fosforečné. Studium reakce záměsi pomocí isotermické kalorimetrie 

přineslo poznatek, že reakce probíhá po smísení velmi rychle a po několika hodinách je 

dokončena. Od testování záměsí navržených pro přípravu zásaditějších produktů bylo tedy 

upuštěno, jelikož i již zmíněné záměsi s podílem pro přípravu kyselého Y(H2PO4)3 obsahovaly 

majoritně zásaditější produkty na bázi YPO4.   

Naopak záměsi navržené v poměrech pro vznik Y(H2PO4)3 byly připravovány ve větším 

množství v různých koncentracích kyseliny fosforečné a navíc za laboratorní teploty i za zvýšené  

teploty. Po ukončení reakcí byl analyzován pevný i kapalný podíl vzniklé suspenze. Kapalný podíl 

obsahoval velmi malé množství rozpuštěných látek a velký přebytek nezreagované kyseliny 

fosforečné. Pevný podíl u vzorků připravených z kyseliny fosforečné o koncentraci do 20 hm. % 

za laboratorní teploty obsahoval pouze YPO4∙2H2O v krystalické formě a minoritní podíl 

dehydratovaného YPO4. Vzorky připravené z kyseliny o koncentraci 25 hm. % a vyšší při 

laboratorní teplotě obsahovaly také majoritní podíl krystalického YPO4∙2H2O a neznámou 

krystalickou fázi, jak prokázala rentgenová difrakce. Vzorky připravené ze suspenzí reagujících za 

horka pak obsahovaly bezvodý YPO4 a pouze malé množství hydratovaného YPO4∙2H2O. Byly 
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provedeny i přípravy záměsí s kyselinou o koncentraci 25 hm. % a vyšší s chlazením záměsi na 

počátku reakce, kde je velmi bouřlivá. Tyto pokusy bohužel nepřinesly očekávané zvýšení obsahu 

neznámých fází oproti vzorkům připraveným za laboratorní teploty. Kromě charakterizace 

fázového složení rentgenovou difrakcí byla provedena i spektrální analýza metodou FT-IR a 

pozorování elektronovou mikroskopií včetně prvkové analýzy pomocí EDS. Vzorky připravené za 

laboratorní teploty měly podobu velmi drobných destičkových krystalů a vzorek A30H připravený 

za horka měl podobu jen minimálně vyvinutých a špatně rozlišitelných krystalů. 

Nejzajímavější výsledky, obsahující největší množství nové neznámé krystalické fáze měl 

vzorek A25C. Kromě již zmíněného YPO4∙2H2O odhalila FT-IR spektrometrie přítomnost vibrací 

odpovídajících iontům H2PO4
3−

 nebo HPO4
2−

 a také absorpční pásy odpovídající spíše 

kondenzovaným fosfátům (tedy vibracím vazby P–O–P). Stejně tak poměry zastoupení atomů 

yttria, fosforu a kyslíku stanoveného EDS analýzou ukazují na přítomnost kyselých ortofosfátů ve 

vzorku. Bohužel všechny analýzy nasvědčují tomu, že se jedná o velmi malý podíl těchto nových 

fází a sloučenin a jejich přesná analýza je tak velmi obtížná zejména proto, že velikosti částic 

nedovolují přesnější stanovení. EDS prvkového mapování v rámci analyzy pomocí elektronové 

mikroskopie však prokázalo, že jsou ve vzorku odělené oblasti s vyšším podílem fosforu, 

respektive krystaly kyselých fosfátů. 

Pro dokonalé prostudování vzniklých krystalických fází je nutné do budoucna optimalizovat 

jejich syntézu a najít cestu k přípravě čistého monokrystalu této fáze nebo případně více fází. 

Následně by bylo možné charakterizovat krystalovou mřížku a také přesně určit chemické složení 

a tedy plně krystalochemicky charakterizovat vzniklé fáze.  

U vzorků A20C reprezentujícího fázi YPO4∙2H2O, A25C nově připravené fáze YPO4∙2H2O a 

A30H reprezentujícího bezvodý YPO4 byla provedena měření vlivu působení zvýšené teploty, 

tedy simulace procesu tuhnutí a tvrdnutí fosfátového pojiva. Termické analýzy TG-DTA prokázaly 

především uvolnění krystalové vody hydratovaného YPO4∙2H2O do teploty 300 °C a poté 

pozvolný úbytek zbytkové vody až do 700 °C popisovaný i v literatuře. Bezvodý YPO4 je 

termicky velmi stabilní. U vzorku A25C po dehydrataci majoritního YPO4∙2H2O ještě další úbytek 

hmotnosti provázený endotermickým efektem. Prášková rentgenová difrakce „in situ“ za zvýšené 

teploty kontinuálně až do 1100 °C prokázala, že tento úbytek hmotnosti odpovídá rozkladu fází 

s neidentifikovanými difrakcemi. Tedy fází obsahujících yttrité soli s anionty H2PO4
3−

 nebo 

HPO4
2−

. U tohoto vzorku pak při teplotách nad 800 °C prokázala rentgenová difrakce vznik 

krystalických kondenzovaných fosfátů Y(PO3)3 a Y2P4O13. Vznik těchto fosfátů způsobil přebytek 

ortofosforečých iontů po rozkladu nových fází. Vzhledem k velmi nízkému podílu těchto fází však 

polymerace ortofosforečnané pojivové fáze neměla výrazný vliv na mechanické vlastnosti vzorku 

a jednalo se stále o práškový materiál.  

Na základě zjištění z termickýh analýz a „in situ“ vysokoteplotního měření rentgenové difrakce 

byly navrženy různé teploty výpalu vzorku A25C pro získání většího mnoštví produktů a jejich 

přesnější analýzu. Tyto analýzy pak potvrdily rozklad hydrátu YPO4∙2H2O a to jak krystalického, 

tak postupně i reziduí amorfních pro rentgenovou difrakci. FT-IR spektrometrie pak potvrdila také 

rozklad kyselých ortofosforečanů a přítomnost vazeb kondenzovaných fosfátů v amorfní formě při 

všech teplotách výpalu až do jejich krystalizace. Analýza vypalovaných vzorků pomocí 

elektronové mikroskopie neprokázala významné změny ani v podobě krystalů ani v jejich 

velikosti. U všech vzorků se jednalo o krystaly destičkové a velmi málo vyvinuté. EDS analýza 
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vzorku vypáleného na teplotu 1100 °C ukázala zvýšený podíl fosforu a potvrdila tedy přítomnost 

kondenzovaných fosfátů. Prvkové mapování vzorku však neprokázalo přítomnost větších krystalů 

nebo seskupení pro tyto fáze.  

Analýzy pevných podílů suspenze, studium jejich chování za zvýšené teploty a studium 

produktů po výpalu tedy prokázalo přítomnost kyselých ortofosforečnanů a jejich následný 

rozklad za vzniku kondenzovaných fosfátů. Možnost přípravy fosfátového pojiva na bázi kyselých 

orthofoforečnanů v systému Y2O3-H3PO4 je tedy potvrzena. Problém však je velmi nízká 

výtěžnost tohoto procesu. Kromě pojivových fází vzniká YPO4, který by se dal použít jako plnivo 

prakticky homogenní s produkty pojivové fáze, ale také je zde významný přebytek nezreagované 

kyseliny fosforečné, který komplikuje „in situ“ použití takovéto syntézy CBPC. Isolace pojivové 

fáze je přítomností kyseliny také velmi komplikována. 

Předmětem dalšího studia této oblasti tedy musí být jednak zvýšení účinnosti syntézy kyselých 

ortofosforečnanů yttritých a především možnost jejich izolace. V případě získání čistých 

pojivových fází by bylo možné připravit CBPC z oxidu yttritého pojeného pouze malým množství 

fosfátů, což by jednak mělo výhodu v pojení obtížně slinovatelného Y2O3 a jednak díky vysoké 

teplotní odolnosti by tepleným rozkladem fosfátové fáze vznikla pouze čistá Y2O3 keramika. Dále 

by tyto částečně neutralizované fosfáty měly reagovat s oxidem yttritým méně bouřlivě než čistá 

kyselina, ale zároveň stále dostatečně efektivně za laboratorní nebo jen mírně zvýšené teploty 

oproti tuhnutí hlinité CBPC až při teplotách nad 100 °C. Kyselé fosfátové pojivo, které by tuhlo 

rychle a při běžné teplotě by zároveň poskytlo ideální pH pro pěnění matriálu „in situ“ například 

použitím práškových kovů, přičemž by oproti hlinité CBPC nehrozilo zborcení pěny během 

dlouhého času vysychání a počátku tuhnutí směsi ani destrukce díky nevhodným podmínkám 

sušení a úniku vodní páry při rychlém vytvrzování zvýšenou teplotou, které se dá použít pouze u 

hutné netvarové CBPC. 

Připravené neznámé fáze ve vzorku A25C sice zatím není možné jednoduše izolovat a jejich 

použití v jako roztoku pojiva není možné, nicméně díky prokázané přítomnosti přebytku 

fosforečnanů a jejich následné polykondenzaci za zvýšených teplot by takto připravený materiál 

mohl sloužit jako pevné pojivo přidávané do keramických směsí. Vzhledem k vysoké teplotě 

slinutí čistého YPO4 je zde také možnost aplikace jako slinovací pomůcky, kdy se při finálním 

výpalu přebytečný fosfor z polyfosfátů uvolní ve formě P2O5 za vzniku čistého YPO4.  V této práci 

použitý způsob reakce kyseliny fosforečné a oxidu yttritého by také mohl sloužit pro přípravu 

YPO4·2H2O bez kontaminace cizími ionty. Tato sloučenina tvoří destičkové krystaly a mohla by 

nalézt využití díky své strukturní analogii se sádrovcem a je tedy také perspektivním materiálem 

hodným dalšího studia. Poznatky o reakci koncentrované kyseliny yttrité a oxidu yttritého také 

nabízí možnost použití vzniklých produktů, jelikož při bouřlivé reakci a varu suspenze vznikají 

porézní hrudky, které by bylo možné třídit, dále upravovat a využít jako lehčené plnivo ve 

speciálních žárouvzdorných aplikacích ale také jako nosiče katalyzátorů pro vysokoteplotní reakce 

a procesy. 
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8  SEZNAM ZKRATEK 

CBC - „Chemically bonded ceramics (cements)“;  Chemicky vázaná keramika 

CBPC - „Chemically bonded phosphate ceramics“; chemicky vázaná fosfátová keramika 

ČSN - Česká/československá státní norma 

EN  - Evropská norma 

ISO  - Mezinárodní organizace pro standardisaci 

DNA - deoxyroibonukleová kyselina 

RNA - ribonukleová kyselina 

pKsp - Součin rozpustnosti 

HCP - „hexagonal close packing“  

CCP - „cubic close packing“ 

DTA - Diferenciální termická analýza 

(aq)  - solvatovaný iont ve vodě 

AlPO4-T - Tridymitová fáze fosforečnanu hlinitého 

AlPO4-C - Krystobalitová fáze fosforečnanu hlinitého 

AlPO4-B - Berlinitová  fáze fosforečnanu hlinitého 

NMR - Nukleární magnetická resonance 

XRD - Rentgenová difrakce 

BSAS - Barium-stoncium alumosilicate. Žárovzdorný materiál 

SEM - Skenovací elektronová mikroskopie 

CTE - Koeficient teplotní roztažnosti. 

Re  - „Rare earth“, prvek ze skupiny kovů vzácných zemin případně jeho ion 

Ln  - Lanthanoid případně jeho ion 

M (M
(x+)

)
 

- kov, případně kation kovu 

hm. % - hmotnostní procenta 

FT-IR - Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

XRF - Remtgenová fluorescenční analýza 

EDS - Energiově disperzní spektroskopie 

TG  - Termogravimetrie 

p.a.  - pro analýzu- označení třídy čistoty chemikálie 

A  - první u označení vzorků = záměs s poměrem pro přípravu Y(H2PO4)3 

B  - první u označení vzorků = záměs s poměrem pro přípravu Y2(HPO4)3 

C  - první u označení vzorků = záměs s poměrem pro přípravu YPO4 

C  - poslední u označení vzorků = příprava za laboratroní teploty 

UC -  poslední u označení vzorků = příprava za laboratorní teploty s chlazením 

v počátku reakce 

H  - poslední u označení vzorků = příprava s použitím vroucí vodní lázně 

L  - poslední u označení vzorků = kapalný podíl připravené suspenze 

LP - poslední u označení vzorků = produkt vysrážený z kapalného podílu připravené 

suspenze 
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9  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Vzorek A20C při zvětšení 2000× na SEM 

Příloha 2: Vzorek A20C při zvětšení 10000× na SEM 

Příloha 3: Vzorek A25C při zvětšení 2000× na SEM 

Příloha 4: Vzorek A25C při zvětšení 10000× na SEM 

Příloha 5: Vzorek A30H při zvětšení 2000× na SEM 

Příloha 6: Vzorek A30H při zvětšení 10000× na SEM 

Příloha 7:Vzorek A25C po výpalu na 200 °C při zvětšení 10000× na SEM 

Příloha 8:Vzorek A25C po výpalu na 230 °C při zvětšení 10000× na SEM 

Příloha 9:Vzorek A25C po výpalu na 500 °C při zvětšení 10000× na SEM 

Příloha 10:Vzorek A25C po výpalu na 830 °C při zvětšení 10000× na SEM 

Příloha 11:Vzorek A25C po výpalu na 1100 °C při zvětšení 10000× na SEM 

Příloha 12:Vzorek A25C po výpalu na 1300 °C při zvětšení 10000× na SEM 
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10  PŘÍLOHY 

Příloha 1: Vzorek A20C při zvětšení 2000×  

 
 

Příloha 2: Vzorek A20C při zvětšení 10000× 
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Příloha 3: Vzorek A25C při zvětšení 2000× 

 
 

Příloha 4 Vzorek A25C při zvětšení 10000× 

 
 



 112 

Příloha 5: Vzorek A30H při zvětšení 2000× 

 
 

Příloha 6: Vzorek A30H při zvětšení 10000× 

 
 



113 

 

Příloha 7:Vzorek A25C po výpalu na 200 °C při zvětšení 10000× 

 
 

Příloha 8:Vzorek A25C po výpalu na 230 °C při zvětšení 10000× 
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Příloha 9:Vzorek A25C po výpalu na 500 °C při zvětšení 10000× 

 
 

Příloha 10:Vzorek A25C po výpalu na 830 °C při zvětšení 10000× 
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Příloha 11:Vzorek A25C po výpalu na 1100 °C při zvětšení 10000× 

 
 

Příloha 12:Vzorek A25C po výpalu na 1300 °C při zvětšení 10000× 

 


