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Tēmas aktualitāte. Interese par ZrO2 saturošu keramiku ir saistīta ar tās unikālo 
īpašību kopumu. Ļoti augsta ZrO2 kušanas temperatūra padara to par piemērotu 
augsttemperatūras materiālu iegūšanai. Tas ir piemērots tādu materiālu ražošanai, kas 
raksturojas ar augstu termiskā trieciena un korozijas izturību. ZrO2 keramikai piemīt 
augsta lūzuma izturība (~ 1GPa) un laba lieces izturība (~ 10 MPa). Pateicoties savām 
īpašībām ZrO2 saturoša porainā keramika var tikt izmantota filtru, katalizatoru, gāzu 
adsorberu un krāšņu palīgierīču izgatavošanai. Neskatoties uz ZrO2 raksturojošām 
daudzām priekšrocībām, tam piemīt arī trūkumi: liels sarukums atdzesēšanas laikā, kas 
padara materiālu neizturīgu pret plaisu veidošanos, liela tilpummasa un apgrūtināta 
iespēja iegūt materiālu ar lielu porainību. ZrO2 īpašību uzlabošanai bieži vien veic tā 
metastabilās tetragonālās un kubiskās fāzes stabilizēšanu un izmanto kompozīcijā ar 
Al2O3. Par šīs problēmas aktualitāti liecina liels zinātnisko publikāciju skaits, kas tiek 
veltīts ne te tikai ZrO2 saturošai keramikai, bet arī materiāliem, kas paredzēti 
izmantošanai augstās temperatūrās un līdz ar to apvienotu izcilu mehānisko un 
termisko īpašību kopumu. 

No literatūras avotu pētījumiem ir skaidrs, ka jaunu ZrO2 saturošu 
augsttemperatūras putu keramikas materiālu ieguve un izpēte ir aktuāls jautājums 

 
Darba mērķis un uzdevumi. Literatūras dati liecina, ka ZrO2 un to saturošas 

keramikas pētījumi aizsākās jau 1960.-tos gados, šie materiāli pateicoties savām 
izcilām īpašībām, arī mūsdienās izraisa lielu interesi un rod jaunus pielietojumus. ZrO2 
izmantošana putu keramikas iegūšanā ļauj izveidot tādu materiālu, kam, neskatoties uz 
lielu porainību (līdz 60 %), piemīt izcilas mehāniskās un termiskās īpašības.  
 Darba mērķis ir izgatavot cirkonija oksīdu saturošus augsttemperatūras putu 
keramikas materiālus, izpētīt to struktūru un īpašības, kā arī to savstarpējās 
likumsakarības. 
Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 
 

• Izpētīt ZrO2 saturošas putu keramikas iegūšanu atkarībā no 
tehnoloģiskajiem parametriem, izmantojot suspensijas liešanas metodi un 
apdedzināšanu.  

 
• Noskaidrot nestabilizēta, sākotnēji stabilizēta un in situ stabilizēta ZrO2 

ietekmi uz materiāla apdedzināšanas laikā notiekošo procesu norisi, 
iegūtās putu keramikas struktūru un īpašībām. 

 
• Noteikt ZrO2 stabilizējošu piedevu Y2O3, CeO2 un MgO ietekmi uz 

apdedzinātas putu keramikas struktūru, porainību, mehāniskām īpašībām, 
termiskā trieciena izturību u.c. īpašībām. 

 



Zinātniskā novitāte ir saistīta ar jaunas cirkonija oksīdu saturošas 
augsttemperatūras putu keramikas kompleksiem īpašību pētījumiem. Augstu gala 
materiāla īpašību nodrošināšanai dažādos daudzumos pievienots alumīnija oksīds un 
kaolīns. Pētījumos izmantots gan nestabilizēts, gan ar itrija oksīdu, magnija oksīdu un 
cērija oksīdu stabilizēts cirkonija oksīds. Eksperimentālie rezultāti parāda, ka abi 
stabilizēšanas veidi ir vienlīdz efektīvi.  

Putu struktūras iegūšanai izmantota jauna metode – alumīnija oksīda reakcijā ar 
ūdeni veidojas ūdeņradis, kas nodrošina poru veidošanos materiālā.  

Jaunākās zinātniskās literatūras pētījumi parāda, ka augstemperatūras izturīgu 
materiālu pieprasījums pasaulē arvien palielinās. Līdz ar to darba praktisko nozīmi 
nosaka tas, ka iegūts un izpētīts materiāls, kuram vienlaicīgi piemīt gan liela porainība 
(līdz 60 %), gan labas mehāniskās īpašības un augsta termiskā trieciena izturība.  

Cirkonija oksīdu saturošas putu keramikas praktiskā izmantošana iespējama 
vairākās nozarēs, tai skaitā filtru, katalizatoru, gāzu adsorbentu un krāšņu palīgierīču 
izgatavošanai. 

Darba aprobācija. 
Promocijas darba zinātniskie sasniegumi un galvenie rezultāti prezentēti: 

13 starptautiskās zinātniskās konferencēs; 
5 zinātniskajās publikācijās. 

 
LITERATŪRAS APSKATS 

 

Literatūras apskata daļā aplūkoti jautājumi par ZrO2 kristālisko struktūru un 
īpašībm, fāžu pārejām, stabilizēšanas teorētiskiem aspektiem, kaolinīta struktūru, 
sistēmu ZrO2(Y2O3)-Al2O3-kaolīns, ZrO2 saturošu materiālu hidrotermālo izturību, 
porainas keramikas iegūšanas metodēm un ZrO2 saturošas augsttemperatūras putu 
keramikas īpašībām un iespējamiem pielietojumiem. 
 Tīram ZrO2 ir raksturīgs polimorfisms [1]. Ir trīs galvenās fāzes, kurās tas var 
eksistēt. Kubiskam (k) ZrO2 ir ideāla fluorīda tipa struktūra, savukārt tetragonālai (t) 
un monoklīnai (m) polimorfajām fāzēm ir izkropļota fluorīda režģa struktūra [2]. 
Termiskās apstrādes laikā ZrO2 struktūrā notiek sekojošas pārvērtības: 
                                       (1) 2

2370~
2

1170~
2

00

ZrOkZrOtZrOm CC −⎯⎯⎯ →←−⎯⎯⎯ →←−
Temperatūrā, kas ir augstāka par 2860 0C, ZrO2 pāriet šķidrā fāzē [2-4]. Tīra ZrO2 

praktisko izmantošanu apgrūtina sarukums, kas notiek atdzesēšanas laikā tetragonālam 
ZrO2 pārejot monoklīnajā. Tetragonālā ZrO2 pāreja uz monoklīno modifikāciju ir 
martensīta tipa pāreja, kas raksturojas ar lielu temperatūras histerēzi (~200 K), tilpuma 
sarukums var būt 3 – 5% un lielu bīdes deformāciju (14 – 16%) [4].  

ZrO2 saturošiem materiāliem ir raksturīga stiprības palielināšanās fāžu pārejas 
rezultātā (SPFPR), kas ir materiāla lūzuma izturības palielināšanās fāžu pārejas 
procesa laikā, kas notiek uz augošas plaisas virsotnes (skat. 1.att.). SPFPR notiek 
sekmīgi un ir iespējama pie sekojošiem nosacījumiem: 

1. materiālam jāsatur metastabila fāze un šai fāzei spriegumu iedarbības rezultātā 
plaisas izplatīšanās apgabalā ir jābūt spējīgai pāriet stabilā stāvoklī; 
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2. pārejai ir jābūt momentānai, tas nav no laika atkarīgs process, piemēram, kā 
ilglaicīga difūzija; 

3.  jānotiek formas un/vai tilpuma maiņai [5]. 
ZrO2 daļiņu īpatnība ir tā, ka uz daļiņām pieliktā sprieguma rezultātā, tam sasniedzot 
kritisko vērtību, metastabilā tetragonālā ZrO2 fāze pāriet stabilajā monoklīnajā fāzē. 

Hillert [6] secināja, ka skābekļa vakancēm arī ir liela nozīme tertagonālās fāzes 
stabilizēšanas procesā. Pārveidojot Krogera – Vinka izteiksmi, defektu reakciju 
cirkonija oksīdam, kas ir stabilizēts ar itrija oksīdu, var uzrakstīt sekojoši: 
                                                        (2) "'

32 322
O

x
OZr

ZrO VOYOY ++⎯⎯ →⎯
kur  atbilst Y atomam, kas ieņem Zr atoma vietu režģī, ar  apzīmē skābekļa 
atomu, kas atrodas režģī un  ir skābekļa vakance režģī. 

'
ZrY x

oO
"

oV
Palielinoties skābekļa vakanču koncentrācijai režģī, palielinās entropija ZrO2 - 

Y2O3 sistēmā un tādējādi palielinās tetragonālās fāzes stabilitāte [1,8].  
  Ir aprēķināts, ka 10nm liela ZrO2 kristalīta pārejas temperatūra ir 250C. 
Kristalītu izmēram palielinoties no 10 līdz 100 nm, pārejas temperatūra paaugstinās 
ļoti strauji. Savukārt virs 100 nm palielinoties kristalītu izmēram, pārejas temperatūras 
paaugstināšanās notiek lēni. Bez tam istabas temperatūrā tetragonālo fāzi iespējams 
stabilizēt arī ja ir submikrometru (100 nm – 1 μm) un mikrometru (> 1 μm) izmēra 
ZrO2 daļiņas 

 

1 att. SPFPR shematisks attēlojums [7] 

 

Kaolinīts (Al4(OH)8[Si4O10] jeb Al2O3⋅2SiO2⋅H2O) ir kaolinīta grupas minerāls. 
Kaolinīta struktūru veido divslāņu paketes, kuras saistītas savā starpā ar ūdeņraža saiti 
[9]. Pateicoties tai, kaolinīts maz uzbriest [10]. Kaolinīts sastāv no (Si2O5)2- un 
[Al2(OH)4]2+ molekulāriem slāņiem. Kaolinīts eksistē plākšņu veidā, starp kurām ir  
-OH grupas slānis. Kaolinīta režģī tikpat kā nav izomorfās aizvietošanās, tāpēc tas ir 
elektroneitrāls un kaolinītam ir maza absorbcijas spēja.  

Plaisa ZrO2 matrica 

Plaisas izplatīšanās 
agrīnā stadija 

Plaisas izplatīšanās 
vēlīnā stadija 
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Darbības  
zona 

Darbības  
zona 

Tetragonālie graudi Tetragonālie graudi, kuri pārveidojas  
monoklīnajos graudos 

Jau izveidojušies 
Monoklīnie graudi 

Plaisas robeža 
Spriegumu apgabals 

Plaisas veidošanās 
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Pētot Al2O3 - kaolīna keramiku, Stuboa un Kozik [11] atklāja, ka kaolinīta 
dehidroksilācijas rezultātā materiālā veidojas maza izmēra poras. Bez tam kaolīns 
veicina stabilas suspensijas veidošanos ZrO2(Y2O3) – Al2O3 – kaolīna keramikā, 
darbojas kā katalizators alumīnija reakcijā ar ūdeni un stabilizē poru struktūru pēc 
gāzes izdalīšanās [12].  
 

PARAUGU PAGATAVOŠANA UN PĒTĪŠANAS METODES 
 
Izmantotās izejvielas. Putu keramikas pagatavošanai izmantots nestabilizēts un 
stabilizēts ZrO2, Al2O3, kaolīns, Al pasta, ZrO2 stabilizējošas piedevas: Y2O3 un CeO2. 
Detalizēta informācija par pētījumos izmantotajām izejvielām ir atspoguļota 1. tabulā. 
 

1. tabula 

Izmantoto izejvielu raksturojums 

 
Izejviela Raksturlielumi 

 

Paskaidrojums 
 

 
Ražotājs/marka 

 Īpatnējā 
virsma, m2/g 

Tīrības 
pakāpe, % 

ZrO2 Cirkonija oksīds Treibacher Industrie 
AG,Austria 3,58 99,95 

5,3 mas.% YSZ 
Ar 5,3 mas. % 

Y2O3 stabilizēts 
ZrO2  

N.4622-8, Aldrich 
Chemical Company, 

ASV 
7,95 99,5 

8 mas.% YSZ 
Ar 8 mas. % 

Y2O3 stabilizēts 
ZrO2

N.4620-1, Aldrich 
Chemical Company, 

ASV 

 
7,47 99,9 

10 mas.%MgSZ 
Ar 10 mas. % 

MgO  
stabilizēts ZrO2

Firmas „Raushert” 
ražošanas 

pārpalikums 

 
Dvid=0,91 μm 

 
 

Al2O3

Alumīnija 
oksīds – α + γ 

forma 

Nikolajevska, 
Krievija 3,15 

 

Y2O3

Itrija oksīds - 
stabilizējošā 

piedeva 

 
2,56 99,99 

CeO2

Cērija oksīds - 
stabilizējošā 

piedeva 

Sigma – Aldrich, 
Ķīna 1,45 99,0 

Kaolīns 
Minerāls 

kaolinīts – 
Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O 

Zettlitz Premier, 
Čehija 16,0 90,0 

Al pasta Poru veidošanas 
aģents 

Aquapor 9008, 
Schlenk,Vācija 

Blīvums – 
1,8 g/m3

70±2 Al, 
pārējais 

dietilēnglikols 
 



8 
 

 Eksperimentālajā darbā ir izmantots gan nestabilizēts, gan sākotnēji stabilizētais 
ZrO2 (skat.1. tabulu). Līdz ar to visus eksperimentālos rezultātus var iedalīt divās 
grupās|: 
1. Eksperimenti, kas veikti ar mērķi izpētīt sākotnēji stabilizētā ZrO2 ietekmi uz 
apdedzinātas putu keramikas struktūru un īpašībām. Šim mērķim izvēlēti Aldrich 
Chemical Company piegādātie ar 5,3 mas. % un 8 mas. % Y2O3 stabilizēti ZrO2 (5,3 
mas.%YSZ un 8 mas.%YSZ) pulveri, kā arī ar 10 mas. % MgO stabilizēts ZrO2 
(10mas.% MgSZ) pulveris. 
2. Eksperimenti, kur ZrO2 stabilizēšana veikta in situ reakcijas rezultātā. Kā 
stabilizējoša piedeva dažādos daudzumos pievienots Y2O3 pulveris (5,3 un 8 mas. % 
no ZrO2 satura) un CeO2 pulveris (10 mas. % no ZrO2 satura). 

2. tabula 

Izejvielu daļiņu sadalījums 
(noteikts ar Mastersizer 2000 iekārtu) 

 
Izejviela d(0,1), μm d(0,5), μm d(0,9), μm 

ZrO2 0,62 3,86 8,28 
5,3 mas. % YSZ 0,39 0,94 2,19 
8 mas. % YSZ 0,45 0,92 2,13 

10 mas. % MgSZ 0,32 0,91 2,18 
Al2O3 1,04 3,32 13,35 
Y2O3  1,20 3,83 10,39 
CeO2  2,33 11,85 27,05 

 
2. tabulā sniegtas ziņas par izmantoto izejvielu daļiņu izmēru. Redzams, ka 

visrupjākais ir CeO2 pulveris - 10 % (d(0,1)) daļiņu ir ar diametru 2,33 μm, 90 % 
(d(0,9))  - 27,05 μm, bet vidējais daļiņu diametrs (d(0,5))  ir 11,85 μm. Savukārt 5,3. 
mas. % YSZ, 8 mas. % YSZ un 10 mas.% MgSZ pulveru daļiņu izmēri ir ļoti līdzīgi. 
Nestabilizētā ZrO2 pulvera daļiņu izmērs ir lielāks nekā stabilizēto pulveru - d(0,1) = 
0,62 μm, d(0,5) = 3,86 μm un d(0,9) = 8,28 μm. Arī Al2O3 un Y2O3 pulveru daļiņu 
izmēri ir līdzīgi.  
Paraugu sastāvi. Pagatavotās keramikas sastāvi ir parādīti 3. tabulā. Sākotnēji paraugi 
pagatavoti plašā ZrO2 daudzuma diapazonā. Ņemot vērā eksperimentālā darba 
rezultātus, tālākiem pētījumiem stabilizējošo piedevu ietekmes izvērtēšanai, tika 
izvēlēti sastāvi, no kuriem iegūtā keramika raksturojas ar lielu mehānisko izturību, 
porainību un nelielu tilpummasu.  

Kaolīna un poru veidojošās vielas daudzums visos sastāvos ir vienāds – attiecīgi 
33,3 un 0,1%. 

Kā redzams 3. tabulā, ZrO2 satura palielināšana veikta uz Al2O3 daudzuma 
samazināšanas rēķina. Pagatavoti paraugi ar 11,1, 22,2, 33,3, 44,4, 55,5 un 66,6 mas 
% (turpmāk 11,1, 22,2, 33,3, 44,4, 55,5 un 66,6 %) nestabilizētā ZrO2 un tiem nav 
piešķirti atsevišķi apzīmējumi. Eksperimentālā darba izklāstā tie apzīmēti, piemēram, 
paraugs ar 11,1 mas. % ZrO2. Savukārt paraugi, kuri pagatavoti, izmantojot in situ 
stabilizēto (ZrO2+5,3 mas. % Y2O3, ZrO2+8 mas. % Y2O3 un ZrO2+10 mas. % CeO2) 
un sākotnēji stabilizēto (5,3 mas. % YSZ, 8 mas. % YSZ un 10 mas. % MgSZ) ZrO2 



apzīmēti tādējādi, lai būtu redzams stabilizējošās piedevas daudzums (5,3, 8 un 10 
mas. %), ZrO2 stabilizēšanai izmantotā piedeva (piemēram, Y2O3 apzīmēts ar Y), ar C 
saprot, ka materiāls pagatavots no in situ stabilizēta ZrO2, bet Cs – no sākotnēji 
stabilizēta ZrO2. Izmantojot šīs izejvielas, pagatavoti sastāvi ar 11,1, 22,2 un 33,3 % 
ZrO2 komponentes daudzumu, uz tās saturu sastāvā norāda apzīmējums 1, 2 un 3. 
Jāpiebilst, ka nodaļā „Termiskās apstrādes rezultātā notiekošie procesi putu keramikā” 
ar mērķi uzsvērt katras atsevišķas ZrO2 stabilizējošas piedevas ietekmi uz pētāmiem 
procesiem, izmantots apzīmējums, piemēram, ar 10 % CeO2 stabilizēts ZrO2.   
 
 

3. tabula 

Pētāmo paraugu sastāvi (pagatavotie sastāvi iekrāsoti) 
Stabilizētā vai nestabilizētā ZrO2 /Al2O3 attiecība, masas daļas  

0/1 1/5 1/2 1/1 2/1 5/1 1/0 
ZrO2 saturs, mas.% - 11,1 22,2 33,3 44,4 55,5 66,6 
ZrO2         
ZrO2+5,3 mas. % Y2O3  1-5,3YSC 2-5,3YSC 3-5,3YSC    
ZrO2+8 mas. % Y2O3  1-8YSC 2-8YSC 3-8YSC    
ZrO2+10 mas. % CeO2  1-10CeSC 2-10CeSC 3-10CeSC    
5,3 mas. % YSZ  1-5,3YSCs 2-5,3YSCs 3-5,3YSCs    
8 mas. % YSZ  
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1-8YSCs 2-8YSCs 3-8YSCs    
10 mas. % MgSZ  1-10MgSCs 2-10MgSCs 3-10MgSC    

 
Paraugu pagatavošana. Paraugu izgatavošanai izmantota koncentrētas suspensijas 
liešanas metode (2.att.). Sākotnēji vajadzīgajos daudzumos nosvērtu, ZrO2 
komponenti, Al2O3 un kaolīnu rūpīgi samaisa, tad pievieno destilētā ūdenī izšķīdinātu 
Al pastu. Slapjās maisīšanas laikā pakāpeniski pievieno nepieciešamo destilētā ūdens 
daudzumu, kas sastāda ~ 30 mas. %. Maisīšanu turpina 10 minūtes līdz iegūst 
homogēnu suspensiju. Pagatavoto suspensiju lej ar eļļu iesmērētā traukā un uz ~ 1 
stundu atstāj istabas temperatūrā. Šajā laikā notiek poru veidošanās process, ko 
atspoguļo reakcija: 
 
                                                             (3) ↑+⎯⎯⎯ →⎯+ −=

23
95,6

2 3)(262 HOHAlOHAl pH

 
Šī reakcija var notikt pie nosacījumiem ja: 1) temperatūra ir no 20 – 70 0C, 2) pH ir no 
6,5 – 10. 3) ir katalizējošo vielu klātbūtne. Poru veidošanās process notiek ūdeņraža 
izdalīšanās rezultātā, kurš veidojas alumīnijam reaģējot ar ūdeni. Pēc tam paraugu 
ievieto žāvskapī 40 – 60 0C temperatūrā uz 24 stundām. Novērots, ka arī šajā laikā 
turpinās poru veidošanās process. Tad līdz ar suspensijas sacietēšanu mitruma 
iztvaikošanas rezultātā notiek arī materiāla porainās struktūras fiksēšanās. Kaolīns 
darbojas kā suspensiju stabilizējoša piedeva un nodrošina neapdedzināta materiāla 
saistīšanos. 
 Paraugi apdedzināti 2 stundas 1600 0C temperatūrā. Krāsns 
uzsildīšana/atdzesēšana veikta ar ātrumu 4,4 0C/minūtē. 



 Termiskās apstrādes laikā gan mitruma iztvaikošanas, gan ķīmisko procesu 
rezultātā notiek materiāla lineāro izmēru samazināšanās, kas ir vidēji 5 – 8 % 
izžāvētam paraugam un ~9 – 20% apdedzinātam paraugam. Apdedzinātu un atdzesētu 
paraugu ar izmēru ~ 130x90x25mm sazāģē ar dimanta zāģi stieņos ar izmēru 
~120x15x20mm 
 

ZrO2 komponente 

ZrO2 ZrO2 +5,3mas.% Y2O3 ZrO2 + 8 mas.% Y2O3

5,3 mas.% YSC 8 mas.% YSC 10 mas.% MgSC 

ZrO2+10 mas.% CeO2

Al2O3  Kaolīns 

vai 

Sausā maisīšana 

Al pasta 

Destilēts H2O 

Slapjā maisīšana 

Formēšana 

Slapjā maisīšana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.att. Putu keramikas paraugu pagatavošanas shēma 

 
Pētīšanas metodes.  
Daļiņu izmēru sadalījuma noteikšana 
Izejvielu daļiņu izmēru sadalījums noteikts izmantojot lāzera granulometru 
Mastersizer 2000 (Malvern instruments Ltd., Lielbritānija). Iekārta ļauj veikt 
mērījumus intervālā no 0,01 – 100 μm. Mērījumu veikšanai pagatavotas suspensijas ar 
cietās vielas saturu 10 %.   
Viskozitāte 

Suspensijas viskozitātes mērījumiem izmantots rotācijas viskozimetrs HAAKE 
Viscotester 550 (Thermo Haake Electron corporation, Vācija) ar sensoru MV-DIN. 
Izmantotais bīdes ātrums: 68,3 apgr./min.(ātruma reizinājums ar vienu no sensora 
ģeometriskajiem parametriem). Cilindra rotēšanas ātrumu uzstāda manuāli un mēra 
parauga (suspensijas) tecēšanas spēju jeb griezes momentu, kas nepieciešams, lai 
saglabātu uzstādīto cilindra griešanās ātrumu, kas ir proporcionāls suspensijas 
viskozitātei (η). Suspensijas viskozitāti mēra kā funkciju no laika. 
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pH mērījumi 
Suspensijas pH izmaiņas atkarībā no laika noteiktas izmantojot Intelligent pH 

meter YK – 2001PH (PEDAK mettschniek BV., Nīderlande) pH metru ar pH 
elektrodu PE – 01.  
Žāvēšanas un apdedzināšanas sarukuma noteikšana 

Žāvēšanas un apdedzināšanas sarukumu jeb izgatavotu paraugu lineāro izmēru 
izmaiņu fizikālo un ķīmisko procesu rezultātā izsaka procentos attiecīgi no neizžāvēta 
un izžāvēta parauga izmēriem. Par patieso žāvēšanas un apdedzināšanas sarukuma 
lielumu pieņem vidējo vismaz pieciem mērījumiem .   
Poru sadalījuma, porainības un tilpummasas noteikšana 
Dzīvsudraba porozimetrija 

Poru sadalījums intervālā no 0,01 līdz 200 μm veikts izmantojot dzīvsudraba 
porozimetru CE Instruments (Lielbritānija). 
Izmantojot Arhimeda principu  
Porainības un tilpummasa noteikšana balstās uz Arhimeda principa. Šo mērījumu 
tehniskā metodoloģija ir pilnībā izklāstīta Eiropas standartā EN623-2. Par piesūcināmo 
šķidrumu izmanto destilētu ūdeni.  
Diferenciālā termiskā analīze (DTA), termogravimetrija (TG) 

Pētījumos izmantots MOM (Paulig-Paulig, Ungārija) un NETSCH STA409 PC 
Luxx derivatogrāfs, paraugu iesvars ir ~300 un ~50 mg attiecīgi. Eksperimentam 
izmantoti izžāvēti un smalki saberzti pulveri, kas iegūti no izžāvēta, neapdedzināta 
parauga. Termogrammas uzņemtas temperatūru intervālā no istabas temperatūras līdz 
1500 0C temperatūrai, karsēšanas ātrums - 7,5 0C/min.  
Balstoties uz iegūtajām termogrammām, noteikts siltuma daudzums, ko sistēma izdala 
vai patērē konkrēta procesa rezultātā, šo procesu (mitruma izdalīšanās, kaolinīta 
dehidratācija) sākuma un beigu temperatūras un radušies svara zudumi.  
Rentgendifraktometrija 

Paraugu fāžu analīze veikta ar SIEMENS Diffrac 5000R, DRON3 un Rigaku 
Ultima + rentgendifraktometriem. Izmantots vara katoda (Cu) Kα starojums. 
Difraktogrammas uzņemtas ar goniometra griešanās ātrumu 1 un 4 0/min. Paraugi 
analizēti istabas temperatūrā, kā arī izmantojot augsttemperatūras kameru 
temperatūras intervālā no 25 līdz 1200 0C. Neapdedzinātu vai apdedzinātu paraugu 
pirms analīzes smalki saberž un uznes uz stikla plāksnes ar dobuma dziļumu 5 mm un 
nolīdzina.  
Dilatometrija 

Apdedzināta parauga lineāro izmēru izmaiņa temperatūras ietekmē analizēta 
izmantojot Netsch horizontālo dilatometru 402C (paraugi – 3 cm gari stienīši).  
Skanējošā elektronu mikroskopija 

Paraugu morfoloģijas pētījumus veica izmantojot skanējošo elektronu 
mikroskopu (Oxford instruments, Lielbritānija). Analizēta gan lūzuma, gan pulēta 
virsma. Pirms eksperimenta paraugiem augstā vakuumā uznesta plāna zelta kārtiņa. 
Izmantoti vairāki palielinājumi – 60, 100, 600, 2500, 5000 un 10000 reizes.  

Pulētu paraugu atsevišķu punktu ķīmiskā analīze veikta izmantojot enerģijas 
dispersijas rentgenstaru spektroskopiju (EDXS). 



Optiskā mikroskopija 
Apdedzināta parauga virsmas struktūras pētījumus veica ar Leica Wild M 420 

(Šveice) atstarojošās gaismas mikroskopu pie 10 kārtīga palielinājuma.  
Hidrotermālā izturība 

Hidrotermālās izturības eksperimenti veikti 173 0C temperatūrā un 10 atm. 
spiedienā ūdens tvaika vidē (autoklāvā). Šādā vidē paraugi izturēti 24 stundas.  
Lieces izturība 

Paraugu lieces izturību noteica izmantojot universālo materiālu pārbaužu iekārtu 
ZWICK BDO FB 020TN (Vācija). Deformācijas ātrums 1 mm/min. Pēc iegūtām 
sprieguma (σ) – deformācijas (ε) līknēm noteikta materiāla sagrūšanas stiprība (σs) un 
deformācija (εs) un aprēķināts elastības modulis (E). Trīspunktu lieces izturība 
noteikta materiāliem pirms un pēc 10 termiskā trieciena cikliem. Katrai paraugu sērijai 
veikti pieci paralēli mērījumi.  
Nesagraujošā elastības un bīdes moduļa noteikšanas metode 

Pirms un pēc termiskā trieciena cikliem (1 termiskā trieciena cikls – paraugu 
ieliek krāsnī, kur ir 1200 0C temperatūra, iztur 1 stundu, tad izņem un strauji atdzesē 
līdz istabas temperatūrai) izmantojot Buzz – o – sonic (BuzzMac® International, LLC, 
ASV) iekārtu paraugiem noteica elastības moduli. Testēšanu veica saskaņā ar 
standartu ASTM E1876-01: pa paraugu iesit ar mazu āmuriņu tādējādi izraisot 
stāvviļņu veidošanos materiālā. Radušos skaņu reģistrē mikrofonā un analizē ar Furjē 
ātrās pārveidošanas (Fast Fourier Transform) algoritmu. Zinot viļņu formu un 
frekvences spektru, iegūst rezonējošo frekvenci. Elastības moduli aprēķina pēc 
sekojošas izteiksmes: 

( )( ) 1
3329465,0 TtLbmfE f=                              (6) 

kur E – Junga modulis, Pa; 
 m – parauga masa, g; 
 b – parauga platums, mm; 
 L – parauga garums, mm; 
 t – parauga biezums, mm; 
 ff – rezonējošā frekvence, Hz; 
 T1 – korelācijas faktors.  
Bīdes moduli izsaka sekojoši: 

( )[ AB
bt

Lmf
G t += 1/

4 2

]                            (7) 

Kur G – bīdes modulis, Pa; 
 ft – rezonējošā frekvence, Hz; 
 A un B – dimensiju korekcijas faktori. 
Termiskā trieciena izturības mērījumi 

Iegūtā keramiskā materiāla termiskā trieciena izturība noteikta izmantojot 
tradicionālo metodi. Balstās uz to, ka līdz augstai temperatūrai uzkarsētu materiālu 
strauji atdzesē. Par dzesējošo vidi parasti izmanto ūdeni, eļļu vai gaisu. Mūsu 
izgatavoto paraugu termiskā trieciena noteikšanai par dzesējošo vidi tiek izmantots 
gaiss.  
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Paraugus ievieto krāsnī, kas uzkarsēta līdz 1200 0C temperatūrai. Pēc 1 stundas 
paraugus izņem un atdzesē gaisā. Pēc tam pārbauda mehāniskās īpašības vai atkārtoti 
veic termiskā trieciena izturības eksperimentu. Visiem paraugiem veikti desmit 
termiskā trieciena izturības cikli.  
 
 

REZULTĀTI UN TO IZVĒRTĒJUMS 

 Suspensiju raksturojums 
Ļoti svarīgs process kvalitatīvas putu keramikas iegūšanai ir suspensijas 

pagatavošana, jo tieši no tā ir atkarīgs, kādas būs galaprodukta īpašības. Poru 
veidošanās process koncentrētajā suspensijā ir atkarīgs no vairākiem suspensiju 
raksturojošiem parametriem: viskozitātes, pH un izejvielu zeta potenciāla. Suspensijas 
viskozitāte nosaka to, kādas formas poras izveidosies: sfēriskas vai iegarenas. 
Alumīnija reaģēšanas spēju ar ūdeni nosaka filosilikātu katalītiskā ietekme. Šim 
mērķim par izejvielu izmantots kaolīns. Bez tam kaolīns nodrošina stabilas suspensijas 
veidošanos. Pieņemts, ka stabila ir tāda suspensija, kuras zeta potenciāls ir virs 20 mV, 
bet, ja tas ir zemāks par ±20 mV, tad suspensija ir nestabila.  

Reakcija starp Al pulveri un ūdeni var notiek katalizatora klātbūtnē un pie pH 
no 6,5 līdz 10. Suspensijai, kuras saturā nav ZrO2, pH vērtība ir visaugstākā (~ 9,5), 
bet, pievienojot ZrO2, šī vērtība samazinās un ir rajonā no 7,5 – 8,5. Pie tam nevienai 
no suspensiju sastāviem nav novērota būtiska pH vērtības izmaiņa atkarībā no laika.  
 Sastāviem bez ZrO2 un ar ZrO2 saturu 11,1 un 22,2 mas. %  (turpmāk 11,1 un 
22,2 %) suspensiju viskozitāte ir robežās no 730 līdz 1230 mPas. 

Savukārt suspensijām, kurās ZrO2 saturs ir 33,3 mas. % (turpmāk 33,3 %) un 
vairāk, apmēram pēc 21 min. novērojama strauja viskozitātes palielināšanās. 
Visstraujāk viskozitāte palielinās suspensijai ar 55 mas. % ZrO2, šajā gadījumā tiek 
traucēts poru veidošanās process un rezultātā veidojas mazāka izmēra un/vai iegarenas 
poras. Pie tam suspensijas īpašības lielā mērā ir atkarīgas arī no izmantoto izejvielu 
daļiņu izmēriem. Dotajā gadījumā apskatīti standartsastāvi ar nestabilizēto 
(Treibacher) ZrO2. 
 
Termiskās apstrādes laikā notiekošie procesi putu keramikā 

Termiskā apstrāde jeb saķepināšana ir vēl viens ļoti svarīgs process, no kura ir 
atkarīgi daudzi gala produkta raksturlielumi: porainība, poru forma un izmērs, 
mehāniskās īpašības, kā arī fāžu sastāvs, kas lielā mērā nosaka materiāla īpašības, 
piemēram, liels stiklveida fāzes daudzums piešķir materiālam trauslumu, bet mullīta 
un ZrO2 (badeleīts un t-ZrO2 ) klātbūtne – augstu termiskā trieciena izturību un izcilas 
mehāniskās īpašības. DTA līknes (3.att.) parāda, ka ZrO2 – Al2O3 – kaolīnu saturoša 
uzputota materiāla termiskās apstrādes laikā parādās viens endotermisks un viens 
eksotermiski efekts. Līdz 400 0C temperatūrai notiek materiālā esošā higroskopiskā 
mitruma iztvaikošana un poru veidošanās procesā radušās Al(OH)3 dehidroksilācija. 
Šis process noris divās stadijās: 



                                            ( ) ( ) OHOHAlOOHAl C
2

150100
3

0

+⎯⎯⎯ →⎯ −             (8) 

                                                        (9) ( ) OHOAlOHAlO C
232

400260 0

2 +−⎯⎯⎯ →⎯ − γ

Atkarībā no parauga sastāva mitruma iztvaikošana rada līdz 1,6 % lielus svara 
zudumus. Savukārt endotermiskais efekts ~ 525 0C temperatūrā (novērojama procesa 
norises temperatūras atkarība no sastāva) atspoguļo kaolinīta dehidroksilāciju jeb 
sadalīšanos par metakaolinītu un ūdeni: 

     OHSiOOAlOHSiOOAl 22322232 2222 +⋅→⋅⋅                      (10) 
Ar šo procesu ir saistīti vislielākie svara zudumi, kas atkarībā no sastāva ir no 3,6 līdz 
4,7 %.  
Eksotermisks efekts ~ 900 0C temperatūrā ir saistīts ar mullīta veidošanos no kaolinīta 
sadalīšanās produktiem, šo procesu var attēlot sekojoši:  

                       (11) 2232
900~

232 423)2(3
0

SiOSiOOAlSiOOAl C +⋅⎯⎯ →⎯⋅

Ja ir brīvais Al2O3, tad reakcija uzrakstāma sekojoši:  
                                                  (12) 232

950~
32232 2322

0

SiOOAlOAlSiOOAl C ⋅⎯⎯ →⎯+⋅

Temperatūrās, kas ir augstākas par 1300 0C, notiek sekundāra mullīta veidošanās: 
                                                              (13) 232

1300
232 2323

0

SiOOAlSiOOAl C ⋅⎯⎯⎯ →⎯+ >
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Rentgendifraktometrijas rezultāti rāda, ka materiālā ar 33 % nestabilizētā ZrO2, 
palielinoties apdedzināšanas temperatūrai, mullīta daudzums arī palielinās (4.att). Arī 



korunda daudzums, paaugstinoties temperatūrai, palielinās. Savukārt badeleīta jeb 
monoklīnās ZrO2 (m-ZrO2) fāzes daudzums samazinās, jo daļa m-ZrO2 pāriet 
tetragonālajā ZrO2 (t-ZrO2) modifikācijā. 

4.att. Augsttemperatūras rentgenogramma materiālam ar 33,3 % ZrO2 
 

5. attēlā redzama dilatometrijas līkne paraugam ar 33,3 % ZrO2, kas stabilizēts 
ar 8 mas.% Y2O3. Pirmkārt, ļoti skaidri redzams, ka fāžu pāreja m-ZrO2 → t-ZrO2 
notiek augstākā temperatūrā nekā atgriezeniska pāreja t-ZrO2 → m-ZrO2, attiecīgi 810 
– 880 un 650 – 500 0C temperatūru intervālā. Otrkārt, kā jau minēts iepriekš, šo pāreju 
raksturo lineāro izmēru izmaiņa – sarukums uzsildīšanas laikā un izplešanās 
atdzesēšanas laikā. 

 

15 
 

 
 
 
 
 
 

Jāpiebilst, ka lineāro izmēru izmaiņa termiskās apstrādes rezultātā lielā mērā ir 
atkarīga no ZrO2 daudzuma materiālā. Bez tam, kā redzams 6. attēlā, ZrO2 satura 
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palielināšana divas reizes izraisa strauju materiāla sarukuma un izplešanās vērtību 
palielināšanos. Lineāro izmēru samazināšanās paraugam ar ZrO2 saturu 33,3 % sastāda 
0,07 %, bet ar ZrO2 saturu 66,6 % - 0,33 %, savukārt atdzesējot paraugs ar ZrO2 33,3 
% izplešas par 0,17 %, bet ar 66,6 % - 0,32. Līdz ar to var secināt, ka, starp 
nestabilizētā ZrO2 daudzumu un materiāla sarukumu pastāv lineāra sakarība.  
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6.att. Termiskās izplešanās līknes 
materiāliem ar 33,3 un 66,6 % 
nestabilizētā ZrO2
 

Savukārt izmantojot dažādas ZrO2 stabilizējošas piedevas, iespējams būtiski 
samazināt ar ZrO2 fāžu pāreju izraisītās materiāla lineāro izmēru izmaiņas (7.a,b.att.). 
Stabilizējošas piedevas ievadīšanas mērķis ir panākt cieto šķīdumu veidošanos un 
tādējādi samazināt vai novērst t-ZrO2 fāzes pāriešanu monoklīnajā fāzē atdzesēšanas 
laikā.  

Vislabākie rezultāti panākti ZrO2 pievienojot 10 % CeO2 un 8 % Y2O3 
stabilizējošu piedevu (7.a.att.). Izmantojot 5,3 % Y2O3 piedevu panākts neliels 
termiskās izplešanās samazinājums materiāla atdzesēšanas laikā.  
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7.att. Termiskās izplešanās līknes materiāliem ar a) nestabilizēto ZrO2 un 10 % CeO2 
stabilizētu ZrO2; b) 5,3 un 8  % Y2O3 stabilizētu ZrO2



Putu keramikas fāžu sastāvs un struktūra 
Fāžu sastāva pētījumi 

Zināms, ka materiāla īpašības lielā mērā ir atkarīgas no tā fāžu sastāva, savukārt 
fāžu sastāvs ir atkarīgs no izmantotiem izejas komponentiem. Līdz ar to, variējot izejas 
komponentu savstarpējo attiecību un pievienojot dažādas piedevas, iespējams 
ievērojami uzlabot materiāla īpašības. Šajā sadaļā atspoguļoti pētījumu rezultāti 
paraugiem ar dažādu daudzumu nestabilizētā ZrO2, kā arī dažādu ZrO2 stabilizējošu 
piedevu ietekmi uz gala produkta fāžu sastāvu.  

8. attēlā parādītas rentgenogrammas sastāviem ar dažādu nestabilizētā ZrO2 
daudzumu. ZrO2 daudzums materiālā palielināts uz Al2O3 rēķina. Līdz ar to ir 
likumsakarīgi, ka, palielinot ZrO2 saturu, samazinās korunda daudzums. Arī mullīta 
daudzums samazinās. Mullīta veidošanās notiek divos veidos: 1) kaolinīta sadalīšanās 
rezultātā; 2) Al2O3, reaģējot ar SiO2, kas ir kaolinīta sadalīšanās produkts. Līdz ar 
Al2O3 daudzuma samazināšanu, samazinās arī tā mullīta daudzums, kas veidojas 
Al2O3 reakcijā ar SiO2. 
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 8.att. Difraktogrammas paraugiem ar dažādu ZrO2 daudzumu, kas apdedzināti  
1600 0C temperatūrā 
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Savukārt, izmantojot sākotnēji stabilizēto 5,3 un 8 % YSZ, redzams (9.att.), ka 
šo paraugu fāžu sastāvs ir tāds pats kā paraugiem ar nestabilizēto ZrO2, bet t-ZrO2 
daudzums ir ievērojami lielāks. Pie tam sastāvam ar lielāku Y2O3 daudzumu t-ZrO2 
fāzes saturs būtiski palielinās, bet uz tā rēķina ievērojami samazinās m-ZrO2 
daudzums. Tas nozīmē, ka materiālā brīvais m-ZrO2 un SiO2 neveido cirkonu. Ar 
puskvantitatīvās entgenfāžu analīzes palīdzību noskaidrots, ka visi sastāvi satur ≤0,5 
% SiO2. Paraugam ar lielāku Y2O3 daudzumu ir novērota korunda un mullīta 
maksimumu intensitātes samazināšanās.  
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9.att. Difraktogrammas sastāviem 3-5,3YSCs un 3-8YSCs ar atšķirīgu Y2O3 piedevas 

daudzumu 
 

10.att. parādīta keramikas sastāva 3-8YSCs lūzuma virsmas mikrofotogrāfija, 
kur redzams, ka lielāko daļu laukuma sedz ieapaļas formas graudi veida graudi.  
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10.att. Parauga 3-8YSCs SEM 
mikrofotogrāfija (apdedzināts 1600 0C 
temperatūrā) 



EDXS analīzes (10.att.) rezultāti liecina, ka šo graudu ķīmiskajā sastāvā ietilpst 
O, Zr un Y. Tad var secināt, ka šie graudi ir t-ZrO2 fāze, kas stabilizēta ar Y2O3, jeb 
itrija – cirkonija oksīda cietais šķīdums. Spriežot pēc 10. attēla, šo graudu lielums ir ~ 
3 μm. Bez tam dažos apgabalos redzams, ka t-ZrO2 graudi sedz kaut kādu citu fāzi, tas 
varētu būt mullīta fāzē. Tikai uzņēmuma labajā apakšējā stūrī skaidri redzami 
sekundārā mullīta adatas 
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11. att. Keramikas sastāva 
3-10CeSC difraktogramma 
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 Apskatot rentgenogrammu paraugam, kur par ZrO2 stabilizējošu piedevu 
izmantots CeO2 (11.att.), redzams, ka tas satur ne tikai m-ZrO2 un t-ZrO2, bet arī cērija 
– cirkonija oksīdu (Ce0,75Zr0,25O2). Tas nozīmē, ka termiskās apstrādes rezultātā daļa 
ZrO2 ir palikusi monoklīnā vai tetragonālā modifikācijā, bet daļa ir reaģējusi ar CeO2, 
izveidojot cērija – cirkonija oksīdu. Cērija cirkonija oksīda cietajam šķīdumam var būt 
monoklīna un/vai tetragonāla un/vai kubiska fluorīta tipa struktūra [13]. Monoklīna 
modifikācija veidojas sastāvos ar lielu daudzumu ZrO2, savukārt kubiska – ja ir liels 
daudzums CeO2, bet metastabila tetragonālā fāze var pastāvēt plašā CeO2 satura 
intervālā (5 – 80 mol. %) un atbilstošiem sintēzes apstākļiem. Saskaņā ar literatūras 
datiem tīra monoklīna fāze eksistē pie 5-20 mol. % CeO2, bet kubiskā fāze veidojas, ja 
CeO2 daudzums ir 50 – 60 mol. % [14]. Apskatītajā gadījumā CeO2 daudzums 
materiālā sastāda 10 %, līdz ar to, saskaņā ar literatūru, var secināt, ka šajā gadījumā 
cerija cirkonija oksīda cietajam šķīdumam ir monoklīna un/vai tetragonāla fluorīta tipa 
struktūra. Bez tam rentgenogramma uzrāda arī korunda un mullīta klātbūtni, bet 
kvarca maksimumi šajā gadījumā neparādās.  

Neskatoties uz to, ka t-ZrO2 fāzes stabilizēšanai ar MgO izmantots sākotnēji 10 
% stabilizētais ZrO2, pēc parauga termiskās apstrādes 1600 0C temperatūrā, t-ZrO2 
modifikācijas daudzums ir ļoti mazs (12.att.). Sākotnēji 10 % MgSZ pulveris satur m-
ZrO2 fāzi un ievērojamu daudzumu t-ZrO2 fāzes. Tādēļ, izmantojot šo izejvielu, cerēts 
iegūt materiālu ar palielinātu t-ZrO2 fāzes daudzumu. Līdz ar to termiski apstrādāts 
paraugs satur lielu daudzumu m-ZrO2 fāzes jeb badeleītu. Bez tam tas satur arī mullītu 
un korundu. 
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 Paraugu fāžu sastāvs atkarībā no izmantotā ZrO2, stabilizējošās piedevas 
daudzuma un veida parādīts 4. tabulā.   

 
4. tabula 

1600 0C temperatūrā padedzinātu keramikas paraugu fāžu sastāvs (mas. %)* 

Parauga 
apzīmējums Mullīts Badeleīts 

Itrija-cirkonija 
oksīds vai 

t-ZrO2

Cērija-
cirkonija 

oksīds 
Korunds Kvarcs 

1-5,3YSC 53 12 1,1 -  33 ≤ 0,5 
1-5,3YSCs 55 11 1,7 - 32 ≤ 0,5 
2-5,3YSC 49 25 4 - 22 ≤ 0,5 
2-5,3YSCs 47 24 4 - 25 ≤ 0,5 
3-5,3YSC 46 33 10 - 11 ≤ 0,5 
3-5,3YSCs 48 34 10 - 8 ≤ 0,5 

2-8YSC 64 16 7,3 - 11 ≤ 0,5 
2-8YSCs 67 15 7,8 - 9 ≤ 0,5 

2-10MgSCs 46 30 ≤ 0,3 - 23 ≤ 0,5 
2-10CeSC 37 27 ≤ 0,5 15,5 19 ≤ 0,5 

          * Noteikts izmantojot puskvantitatīvo rentgenfāžu analīzi, rezultātu kļūda ir robežās ± 10 %. 

  - paraugi ar in situ reakcijas ceļā stabilizēto ZrO2        - paraugi ar sākotnēji stabilizēto ZrO2  
 

Tilpummasas, porainības un poru sadalījuma pētījumi 
Keramiskiem porainiem materiāliem ir plašs pielietojuma lauks – filtri, 

termiskās izolācijas materiāli, katalizatori, gāzu adsorberi. Visiem šiem materiāliem 
savienojumā ar ievērojamu porainību un mazu tilpummasu jāpiemīt arī labām 
mehāniskām īpašībām.  

12.att. Rentgenogrammas 
keramikas paraugam 3-10MgSCs 
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Porainības un tilpummasas rezultātos paraugiem ar stabilizēto ZrO2, novērojama 
tā pati tendence kā paraugiem ar nestabilizētu ZrO palielinot ZrO2, 2 komponentes 
daudzumu, porainības samazinās un tilpummasa palielinās.Savukārt palielinot ZrO2 
saturošas komponentes daudzumu līdz 22,2 % porainība samazinās līdz ~ 50 %, bet 
palielinot līdz 33,3% - ~40 – 45 %. Palielinot nestabilizēta ZrO2 daudzumu no 11,1 
līdz 66,6 %, tilpummasa pieaug no 1400 līdz 3394 kg/m3Paraugiem ar 11,1 ZrO2, kas 
stabilizēts ar dažādām piedevām, tilpummasa ir ~ 1100 – 1300 kg/m3. Palielinot 
stabilizētā ZrO2 daudzumu līdz 22,2 un 33,3 %, materiālu tilpummasa ir robežās no 
1300 līdz 1500 kg/m3 un no 1650 – 1790 kg/m3 atbilstoši. Jāatzīmē, ka vislielākā 
porainība un vismazākā tilpummasa ir sastāviem 5,3YSC, 5,3YSCs, un 10MgSCs. 
 13. attēla daudzu poru iekšienē ir redzami tumši laukumi jeb kanāli, kas savieno 
divas blakus esošas poras. Šādi kanāli rodas poru veidošanās laikā ūdeņraža gāzes 
radītā spiediena rezultātā. Sākotnējā poru veidošanās stadijā veidojas pora, bet, ja 
ūdeņraža gāzes radītais spiediens ir pa lielu, tad nākamajā stadijā porā veidojas kanāls, 
kas savieno poras savā starpā.  

Lielākā palielinājumā pora ar izveidojušos kanālu ir attēlota SEM 
mikrofotogrāfijā (14.att.).Dotajā gadījumā poras diametrs ir ~ 300 μm, bet kanāla 
diametrs ir ~ 90 μm. 
  
 a) b) 
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13. att. Optiskās mikroskopijas attēli paraugiem ar dažādu porainību: a) 1-5,3YSC; b) 

3-5,3YSC; c) 1-5,3YSCs; d) 3-10MgSCs 
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c) d) 

1mmP = 45,0 % 



 
 14.att. 3-5,3YSCs keramikas sastāva SEM  

mikrofotogrāfija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Putu keramikas mehāniskās īpašības 

Bez izejvielu pamatīpašībām, no kurām ir pagatavota porainā keramika, 
primārais raksturlielums, kas nosaka mehāniskās un daudzas nemehāniskās īpašības, ir 
poru daudzums un veids. Porainības ietekme uz mehāniskām īpašībām, galvenokārt 
izpaužas kā lielākās daļas mehānisko īpašību samazināšanās, palielinoties poru 
daudzumam (t.i. tilpuma daļai) materiālā. 

15.att. Sagrūšanas stiprības (a), 
elastības moduļa (b) un 
sagrūšanas deformācijas (c) 
atkarība no ZrO2 saturošas 
komponentes daudzuma 
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Lieces izturība 
15. attēlā atspoguļotas sagrūšanas stiprības, elastības moduļa un sagrūšanas 

deformācijas vērtības atkarībā no materiāla sastāva un ZrO2 komponentes daudzuma. 
Konstatēts, ka paraugiem ar ZrO2 komponentes daudzumu 11,1 % visaugstākā 
sagrūšanas stiprība ir sastāvu 8YSC, 8YSCs un 10MgSCs paraugiem, kuros izmantots 
in situ un sākotnēji ar Y
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2O3 stabilizēts ZrO2, kā arī in situ ar MgO stabilizēts ZrO2. 
Porainības ietekme uz sagrūšanas stiprību, elastības moduli un sagrūšanas 

deformāciju ir parādīta 16. attēlā. Palielinoties porainībai, mehāniskās īpašības 
samazinās lineāri. Porainības intervālā no 39,5 līdz 60,8 % sagrūšanas stiprība 
samazinās no 23 līdz 4 MPa. Eksponējot taisni iegūst, ka, sagrūšanas stiprība sasniedz 
56 MPa, ja vaļējā porainība ir tuva nullei (16.a.att.). Tādā pašā porainības intervālā 
elastības moduļa vērtība samazinās no 3780 līdz 580 MPa un modulis sasniedz 9240 
MPa, ja vaļējā porainība ir tuva nullei (16.b.c.att.). Iegūto materiālu porainības 
intervālā sagrūšanas deformācijas vērtības ir no 0,55 līdz 0,26 mm. Pie tam sagrūšanas 
deformācija samazinās, palielinot ZrO2 daudzumu, kas izraisa arī porainības 
samazināšanos 

Līdz ar to ir redzams, ka ZrO2 satura palielināšana paaugstina materiāla 
trauslumu. Eksponējot taisni līdz porainība ir tuva nullei, iegūstam, ka tāda materiāla 
sagrūšanas deformācijas vērtība ir ~ 0,9 mm. 
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16.att. Sagrūšanas stiprības (a), elastības moduļa (b) un sagrūšanas deformācijas (c) 

atkarība no ZrO2 daudzuma, veida un porainības 



Nesagraujoša metode 
17.a attēlā redzams, ka, ja ZrO2 komponentes daudzums ir 11,1 %, augstākās 

elastības moduļa vērtības ir paraugiem 8YSCs, 10MgSCs un 10CeSC (>10 GPa). Kā 
redzams (17.b.att.), bīdes moduļa vērtības ir proporcionālas elastības moduļa vērtībām 
un ir aptuveni divas reizes zemākas. 
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17.att. Elastības moduļa (a) un bīdes moduļa (b) atkarība no  

ZrO2 daudzuma un veida  
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18.att. Elastības (a) un bīdes (b) 
moduļa atkarība no materiāla 
porainības un sastāva 
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Materiāla sastāva un porainības ietekme uz elastības un bīdes moduļa vērtībām 
ir parādīta 18. a un b attēlos. Porainība būtiski ietekmē materiāla mehāniskās īpašības.  
 Ja porainība ir 61 %, elastības modulis ir 6 GPa un bīdes modulis 2,5 GPa. 
Savukārt, ja porainība ir 40 %, elastības modulis sasniedz 44,4 GPa un bīdes modulis 
18,5 GPa. Tā kā elastības un bīdes moduļa izmaiņai atkarībā no porainības ir lineārs 
raksturs, tad ekstrapolējot var paredzēt, ka materiālam ar nulles porainību elastības 
modulis būs 108 GPa un bīdes modulis 60 GPa. 
 
Putu keramikas termiskā trieciena izturība 

Literatūrā [15] atrodamas ziņas, ka, (1) ja materiālam piemīt liela sākotnējā 
stiprība un temperatūras izmaiņa nav ļoti liela, tad sagaidāms neliels stiprības 
samazinājums, savukārt, (2) ja materiālam piemīt liela sākotnējā stiprība un 
temperatūras izmaiņa ir liela, tad ir iespējams ļoti liels stiprības samazinājums. 
Gadījumā (3), ja augsttemperatūras keramikas materiālam piemīt zema sākotnējā 
stiprība, tad stiprības samazināšanās pēc atdzesēšanas būs neliela. Tā ir tipiska 
augsttemperatūras keramikas materiālu reakcija uz strauju temperatūras izmaiņu. 
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19.att. Dažādu sastāvu keramikas 
materiālu elastības moduļa izmaiņa 
termiskā trieciena rezultātā: a) 5,3YSC 
un 5,3YSCs; b) 8YSC un 8YSCs; c) 
10MgSCs un 10CeSC 

 
Šīs likumsakarības novērojamas arī mūsu iegūtajos materiālos (19. att.). 

Vislielākais elastības moduļa samazinājums ir materiāliem ar vislielāko ZrO2 
komponentes saturu (33,3 %), paraugiem 3-5,3YSC, 3-8YSC un 3-8YSCs. Pie tam 
visos gadījumos straujš elastības moduļa vērtības samazinājums novērojams jau pēc 
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otrā termiskā trieciena cikla. Pēc trešā termiskā trieciena cikla šiem paraugiem 
novērojama elastības moduļa palielināšanās, kas izskaidrojams ar to, ka keramikas 
testēšana notiek temperatūrā, kurā var notikt saķepšana, rekristalizācija un fāžu pārejas 
procesi, piemēram, ZrO2 fāžu pārejas t ↔ m, kas var izmainīt mehānisko izturību. Kā 
redzams 19. attēlā, tāda parādība novērojama arī citiem sastāviem pēc dažāda termiskā 
trieciena ciklu skaita. Paraugu 3-5,3YSC, 3-8YSC un 3-8YSCs strauja elastības 
moduļa samazināšanās turpinās arī pēc ceturtā termiskā trieciena cikla. Paraugam 3-
5,3YSC (19.a. att.) strauja elastības moduļa samazināšanās turpinās līdz piektajam 
ciklam, pēc tam tā nesamazinās vispār. Paraugu 3-8YSC un 3-8YSCs (19.b att.) 
elastības moduļa samazināšanās raksturs atkarībā no termiskā trieciena ciklu skaita ir 
ļoti līdzīgs. Šiem paraugiem elastības moduļa palielināšanās novērojama arī pēc sestā 
termiskā trieciena cikla, savukārt pēc septītā termiskā trieciena cikla elastības moduļa 
samazināšanās vairs nav tik strauja. Līdz ar to iegūtiem augsttemperatūras materiāliem 
ar lielu sākotnējo stiprību ir novērojamas divas stadijas: 1) līdz ceturtajam – sestajam 
termiskā trieciena ciklam notiek strauja elastības moduļa samazināšanās; 2) pēc tam 
elastības moduļa vērtība nostabilizējas. 

Strauja materiāla mehāniskās izturības samazināšanās pirmajā stadijā varētu būt 
izskaidrojama ar materiāla zemu termisko spriegumu izturību, kas rodas temperatūru 
starpības dēļ, materiālam saraujoties, kā rezultātā veidojas mikroplaisas.  

20.att. Elastības moduļa relatīvā 
izmaiņa pēc pirmā, trešā, piektā, 
astotā un desmitā termiskā trieciena 
cikla sastāviem: a) 5,3YSC un 
5,3YSCs; b) 8YSC un 8YSCs; c) 
10MgSCs un 10CeSC 
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 Paraugiem ar zemākām elastības moduļa vērtībām nav novērojams tik straujš 
elastības moduļa samazinājums un ZrO2 komponentes daudzuma palielināšana 
lielākoties atspoguļojas kā elastības moduļa un termiskā trieciena izturības 
paaugstināšanās.  

20.a. attēlā redzama sastāvu 5,3YSC un 5,3YSCs elastības moduļa relatīvā 
izmaiņa atkarībā no termiskā trieciena ciklu skaita. Palielinot termiskā trieciena ciklu 
skaitu, parauga 3-5,3YSC elastības modulis samazinās visstraujāk un pēc desmit 
cikliem tas samazinās par 60 %. Pēc desmitā termiskā trieciena cikla elastības modulis 
strauji samazinās arī paraugiem 1-5,3YSC un 2-5,3YSCs - attiecīgi par 27 un 19 %. 
Nosacījumam, ka elastības moduļa samazinājums pēc desmit termiskā trieciena 
cikliem nepārsniedz 10 %, atbilst paraugi 2-5,3YSC, 1-5,3YSCs un 3-5,3YSCs. Pie 
tam pēc desmit termiskā trieciena cikliem paraugam 2-5,3YSC novērojama elastības 
moduļa palielināšanās par 5,7 % salīdzinājumā ar sākotnējo vērtību, savukārt paraugu 
1-5,3YSCs un 3-5,3YSCs elastības modulis pēc desmit cikliem samazinās attiecīgi par 
6,5 un 0,4 %. 

 

SECINĀJUMI 
 

1. Izstrādāta un izpētīta ZrO2 saturošas putu keramikas ieguve ar suspensijas 
liešanas metodi par poru veidojošo aģentu izmantojot Al pulveri. Iegūti 26 dažādu 
sastāvu putu keramikas materiāli, no kuriem izvēlēti 18 un izpētīti detalizētāk. 
Pagatavoti paraugi ar nestabilizēto ZrO2 (11,1 – 66,6 mas. %) , sākotnēji un in 
situ stabilizēto ZrO2 (11,1 – 33,3 mas. %). Kā stabilizējoša piedeva izmantots 
Y2O3 (5,3 un 8 mas. % no ZrO2 satura), CeO2 (10 mas. % no ZrO2 satura) un 
MgO (10 mas. % ZrO2 satura ). 

2. ZrO2 satura palielināšana izraisa suspensijas viskozitātes paaugstināšanos un pH 
vērtības samazināšanos, kas ietekmē poru veidošanos procesu (to formu un 
izmērus). Palielinoties suspensijas viskozitātei, materiāla vaļējā porainība 
samazinās. Veidojas maza izmēra poras (< 1 μm). Līdz ar ZrO2 komponentes 
satura palielināšanu, materiāla tilpummasa palielinās un porainība samazinās. 
Skanējošā elektronu mikroskopija parāda, ka materiālā veidojas ar caurejošiem 
kanāliem savienotas poras. 

3. Ar termiskās izplešanās mērījumiem noteikts, ka keramikas apdedzināšanas laikā 
noris fāžu pāreja m-ZrO2 ↔ t-ZrO2, kas saistīta ar materiāla lineāro izmēru maiņu 
apdedzināšanas laikā (sarukums uzkarsējot un izplešanas atdzesējot). 
Stabilizējošas piedevas CeO2 un Y2O3 nodrošina ar fāžu pāreju m-ZrO2 ↔ t-ZrO2 
saistīto lineāro izmēru izmaiņu samazināšanos, fāžu pārejas sākuma temperatūras 
pazemināšanos un fāžu pārejas norises temperatūras intervāla palielināšanos. 
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4. Visos iegūtajos augsttemperatūras keramikas sastāvos ir mullīts, korunds, 
bedeleīts un kvarcs, bet atkarībā no piedevām novērota arī tetragonālā ZrO2 
(Y2O3, CeO2 un MgO2 pievienošanas gadījumā) un cērijas cirkonija oksīda (CeO2 
pievienošanas gadījumā) klātbūtne.  

5. Hidrotermālos apstākļos (173 0C, 10 atm.) ZrO2 saturošā putu keramikā nenotiek 
fāžu pāreja t-ZrO2 → m-ZrO2. 

6. Palielinot ZrO2 komponentes saturu keramikā, tās porainība samazinās, bet 
sagrūšanas stiprība un elastības modulis palielinās. Visaugstākās elastības moduļa 
un sagrūšanas stiprības vērtības ir sastāviem  ar 33,3 mas. % ZrO2, kuri sākotnēji 
stabilizēti ar 8 mas. % Y2O3 un 10 mas. % MgO un in situ stabilizēti ar 8 mas.% 
Y2O3. Arī ar akustisko metodi noteiktie elastības moduļa un bīdes moduļa dati 
liecina, ka ZrO2 komponentes daudzuma palielināšana veicina mehānisko īpašību 
uzlabošanos.  

7. Termiskā trieciena izturības mērījumi parāda, ka sastāviem ar 33,3 mas. % ZrO2, 
kas sākotnēji stabilizēti ar 8 mas. % Y2O3 un in situ  stabilizēti ar 5,3 un 8 mas. % 
Y2O3, kuriem ir visaugstākās elastības moduļa vērtības, novērota strauja elastības 
moduļa samazināšanās pēc otrā termiskā trieciena cikla un pēc desmit termiskā 
trieciena cikliem, to elastības modulis samazinās pat par 80 %. Vislabākie 
rezultāti ir keramikas sastāviem ar ZrO2 komponentes saturu 22,2 mas. %.  

8. Pēc desmit termiskā trieciena cikliem visiem paraugiem sagrūšanas stiprība un 
sagrūšanas deformācija samazinās. 
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