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Rozklad minerálu zirkonu aUBtralBké provenience byl prováděn alkalic
kými tavivy - NaOH, KOH, LiOH, KHF2 , Na2CO3 , Li3BO3 a BměBí.
NaOH-Na2O2 a KOH-NaOH - za různých teplot. S více než 94 %
úěinnoBtí rozkladu půBobily Na2CO3 , KHF2 , KOH a odpadní směB KOH
-NaOH. Taviva KHF2 však bylo třeba použít vzhledem k zirkonu v neúměr
ně velkých množstvích. Rozklad pomocí Na2CO3 zase vyžadoval použití teplot
tavení okolo 1000 °0. V pfípadě KOH a směsi KOH-NaOH stačilo k roz
kladu zirkonu teploty 700 resp. 800 °0 a jako nejvhodnější se ukázalo jejich
použití v mnoŽBtví odpovídajícím poměru n(KOH)/n(ZrSiO4 ) resp. n(KOH
-NaOH)/n(ZrSiO4 ) rovným 2,5/1.
ÚVOD

Minerál zirkon je tepelně i chemicky velmi stabilní látkou s použitím v keramice.
Je však prakticky nebarevný, takže je přímo použitelný jen jako kalivo či plnivo
Z produktů rozkladu minerálu zirkonu lze však připravit barevné keramické pig
menty zirkonového typu. Práce je zaměřena na posouzení možností rozkladu zirkonu
právě pro toto průmyslové použití. Rozklad minerálu je obtížným procesem. Vy
užít lze některých taviv, což jsou většinou látky alkalického charakteru; působení
kyselin však zirkon odolává i za horka [I]. Používána je také chlorace v redukčním
prostředí za vysokých teplot. Jsou známy i modernější metody jeho rozkladu, j�
jsou však energeticky náročné, neboť pracují např. s vysokou teplotou (přes 2000 °C)
nebo s plazmatem. V práci byla zaměřena pozornost na alkalické tavení. Literární
údaje [2, 3, 4] o rozkladu zirkonu alkáliemi jsou většinou uváděny pro analytické
účely. Přesto zpravidla neudávají nutná množství použitého taviva a stupeň do
cíleného rozkladu v závislosti na použité teplotě tavení. Pro případné technologické
použití je třeba pracovat s co nejnižším množstvím taviv, při docílení dostatečného
stupně rozkladu. Důležité je také, aby teplota použitá k rozkladu byla co nejnižší.
V tomto směru neposkytuje úplnější údaje ani patentová literatura [5, 6, 7].
EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

V práci byl rozkládán minerál zirkon australské provenience tavením s běžnými
alkáliemi. Byl dodán v práškovitém stavu, a proto byly u něho stanoveny základní
fyzikální vlastnosti charakterizující práškovité materiály; byl také analyzován na
obsah křemičitanu zirkoničitého (tab. I).
Vysoký obsah ZrSiO4 svědčí o dobré čistotě minerálu. Při stanovení a výpočtech
stupně rozkladu byl proto obsah nečistot zanedbáván. Rentgenová strukturní ana
lýza potvrdila jeho tetragonální, prostorově centrovanou mřížku. Poměrně malý
měrný povrch a malý rozdíl mezi sypnou a setřesnou objemovou hmotností ukazují
na relativní pravidelnost zirkonových částic. Potvrzuje to i poměrně malý rozptyl
stanovených velikostí částic, podpořený pozorováním elektronovým mikroskopem.
K rozkladu minerálu zirkonu bylo jako taviv nejprve použito sody, hydroxidů sodného, draselného a lithného, hydrogendifluoridu draselného, boritanu trilithPého
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