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Samenvatting 
!3-Sialon (Si6.zAlpzNa_z) poeders met een fasezuiverheid 
van 85-90% zijn gemaakt uitgaande van de afvalstof 
vliegas via een carbothermische reduktie en nitrering. 
Met behulp van rontgen-diffractie is een z-waarde 
bepaald van 2,2 ± 0,3, hetgeen overeenkomt met de 
waarde die verwacht wordt uitgaande van de chemische 
samenstelling van de gebruikte vliegas (z = 2,2-2,3). 
Vormgeving door slibgieten en drukloos sinteren met 
YZ0 3 als sinter-additief, hebben geleid tot !3-Sialon 
keramiek met een ball-on-ring sterkte van 364±132 MPa, 
hetgeen vergelijkbaar is met de eigenschappen van 13-
Sialon keramiek gemaakt uit klei. 
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Summary 
!3-Sialon (Si6_,AlpzNa_z) powders with a phase-purity of 85-
90% have been prepared from fly ash by a carbothermal 
reduction and nitridation process. With X-ray diffraction the 
average z value was determined to be 2.2 ± 0.3, in 
agreement with the value expected from the chemical 
analysis of the fly ash (z = 2.2-2.3). Shaping by slip casting 
and pressureless sintering using YP3 as an additive, so far 
has led to !3-Sialon ceramics with ball-on-ring strengths of 
364 ± 132 MPa, comparable with the properties of 13-
Sialon ceramics prepared from clay. 

Inleiding 
Door de jaren heen zijn er verschillende onderzoeken ge
weest naar mogelijke hoogwaardige toepassingen van de las
tige afvalstof vliegas. In het hier beschreven onderzoek 
wordt een mogelijke oplossing aangedragen. 
De vliegas besproken in dit onderzoek is de zogenaamde 
E-vliegas die een afvalprodukt is van de kolengestookte 
electriciteitscentrales. AIleen al in Nederland is de produk
tie van E-vliegas 742.000 ton in het jaar 1993 [1]. In Neder
land heeft een organisatie geheten de Vliegasunie de gehele 
markt voor in- en verkoop van Nederlandse vliegas in han
den. Voor vliegas zijn diverse toepassingen zoals goedkoop 
vulmiddel in cement en asfalt en als grondstof voor de pro
duktie van kunstgrind. 
Een nadeel hiervan is dat een groot deel (SO%) van de afzet
markten voor vliegas in het buitenland ligt, met name in 
Belgie en Frankrijk. De afzet van vliegas is vooral in Belgie 
in de toekomst niet zeker, nu de Belgische cementmakers 
en de Belgische producenten van vliegas een afspraak heb
ben om eerst de Belgische vliegas te gebruiken en pas 
daarna weer vliegas in te kopen bij de Nederlandse 
Vliegasunie. Dit betekent dat nieuwe afzetmarkten gevon
den dienen te worden voor de Vliegasunie. Met dit gegeven 
in het achterhoofd is het hier beschreven onderzoek dus 
uitermate interessant. 
Sialon materialen staan erg in de belangstelling vanwege hun 
gunstige mechanische eigenschappen, denk hierbij aan toe
passingen als beitel- en snijmateriaal, pakkingen en kleppen 
[2]. Een interessante manier om !3-sialons te maken is via een 
carbothermische reduktie en nitrering van de oxydes con
form de reactievergelijking: 

(6-z)Si02 + ~z AlP3 + (4-%z)N2 + (12_3
/ 2Z)C ...... 

Si6_zAlpzNs_z (!3-Sialon) + (12_3/ 2Z)CO 

Op dezelfde manier is het mogelijk om a-Sialon te bereiden 
[3,4]. Over het gebruik van natuurlijke grondstoffen zoals 
klei, is door ons eerder gerapporteerd [S,6]. Dit omdat deze 
stoffen een hoog gehalte aan Si02 en AlP3 bevatten tesamen 
met kleine hoeveelheden verontreinigingen. 
Het doel van het hierbeschreven onderzoek is het nagaan 
van de mogelijkheid om op een goedkope manier !3-Sialon 
keramiek te maken door middel van carbothermische 
reduktie en nitrering van de afvalstof vliegas, gecombineerd 
met het relatief goedkope drukloos sinteren bij lage tempera
turen. In een eerste onderzoek in het Centrum voor Techni
sche Keramiek zijn al aansprekende resultaten behaald voor 
!3-Sialon gemaakt uit vliegas en gesinterd bij hoge tempera
tuur (1700-17S0°C) en hoge stikstofdruk (O,S-10 MPa) [7]. 
In het huidige artikel worden de resultaten van een vervolg
onderzoek beschreven. 
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Het experimentele gedeelte 
Vliegas bestaat voor het grootste gedeelte uit een mengsel 
van Si02 en AIz03' met Fep3' CaO en C als de belangrijkste 
verontreinigingen (Tabel1). De aanwezigheid van F~03 is 
gelijk aan die van klei [5]. De aanwezigheid van Ca, afkom
stig van de verwijdering van S02 uit het rookgas met 
ongebluste kalk, biedt de mogelijkheid om ook Ca-a-Sialon 
te prepareren uit vliegas [3,4]. Dit opent perspectieven voor 

Komponent Samenstelling 
(gew.%) 

Gemiddelde waarde Spreiding Dit onderzoek 

Si02 50 43 -70 54 
A1P3 25 19 - 31 28 
Fe20 3 7 2 -11 5 
CaO 3 0,3 - 7 1,5 
C 5 0,1-11 5 
verontreinigingen 10 5 -18 5 

Tabell: 
• De chemische samensteliing van vliegas. 

de in-situ vorming van composiet materialen van a- en 
~-Sialon. Een hoog koolstofgehalte van de vliegas maakt 
deze oninteressant voor de cementindustrie maar daardoor 
is deze vliegas juist extra interessant voor het gebruik in een 
carbothermische reactie. De molaire verhouding van Si en Al 
van de vliegas gebruikt in dit onderzoek is 1,64, dus de z
waarde verwacht voor de ~-Sialon gemaakt van deze vliegas 
is 2,2-2,3. 
De vliegas wordt, ongezuiverd, gemengd in een Eirich 
menger (Labormischer R02) met de benodigde hoeveelheid 
koolstof (Elftex, 125, Cabot; gecorrigeerd voor de in de 
vliegas al aanwezige hoeveelheid koolstof), en wordt vervol
gens gepelleteerd door er demi-water overheen te sproeien 
(de pelletgrootte '" 4 mm). De pellets worden vervolgens als 
een gepakt bed gestookt in een horizontale buisoven onder 
een stikstofatmosfeer (351/hr) bij verschillende temperatu
ren (1400DC en 1500DC). Om het verloop van de reactie te 
volgen werden kleine partijen (ongeveer 50 g) gestookt gedu
rende verschillende tijden. Bij latere experimenten werden 
grotere partijen (500 g) gestookt bij 1500DC totdat er geen CO 
meer in het afgas werd gedetecteerd (CO monitor type Defor, 
Maihak). 
De fasenvorming werd bestudeerd met Rontgendiffractie
metingen aan het gemalen poeder (Philips 5100) door ge
bruik te maken van Cu-Ka straling. Het gehalte aan de di
verse fasen werd kwantitatief bepaald door gebruik te 
maken van de weegfactoren zoals deze gerapporteerd wer
den door Kokmeijer [5]. De roosterconstanten a en c van de 
hexagonale p-Sialon struktuur werden berekend uit de 10 
sterkste reflecties. De z-waarde is vervolgens geschat uit de 
roosterconstanten door de vergelijkingen te gebruiken van 
Ekstrom [8] en Kokmeijer [5]. 
De ~-Sialon poeders werden op twee verschillende manieren 
gereinigd. Ten eerste werd het poeder behandeld met een 
18% HCl oplossing, afgefiltreerd en drie maal gewassen met 
demi-water. De verwijdering van de verontreinigingen als 
gevolg van de wasbehandeling werd gecontroleerd met een 
scanning elektronen microscoop (SEM) uitgerust met een 
energie dispersieve spectrometer (EDS). Ais tweede methode 
werd het poeder in slibvorm gereinigd door dit slib over een 
sterke magneet in een kolom te laten stromen. Dit is bedoeld 
om de ijzerdeeltjes in het slib te verwijderen. Dit omdat deze 
ijzerdeeltjes het slibgietproces negatief beYnvloeden. De wijze 
van bereiding van het slib is dezelfde als beschreven door 
Terpstra e.a. [6]. Het ~-Sialon poeder wordt samen met 10 
gew% YP3 (HCST, Grade fine) gemalen in water in een 
attritor. Om de suspensie te stabiliseren is een pH van 10 in
gesteld en wordt 2 mg/ g ammonium polyacrylaat (Dolapix 
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CG6, ICI) toegevoegd. De deeltjesgrootte is gemeten met een 
sedigraaf (Micromeritics 5100). Het slibgieten werd uitge
voerd in messing ringen op gips. De op deze manier gegoten 
tabletten werden zorgvuldig gedroogd. 
Het sinteren yond plaats in stikstof bij atmosferische druk 
(0,1 MPa) in een nitreeroven uitgerust met een dilatometer 
van grafiet (KCE, Duitsland). De dichtheid van de gesinterde 
tabletten werd vervolgens gemeten door de afmetingen te 
bepalen en te wegen, alsmede door gebruik te maken van de 
methode van Archimedes door onderdompeling in water. 
De sterkte van de ongepolijste tabletten (diameter: 31 mm; 
dikte 2-2,5 mm) werd bepaald met de ball-on-ring methode [9]. 

Resultaten en discussie 
Fasenvorming 
Het gehalte aan reactieprodukten als functie van de stooktijd 
is voor de kleine partijen weergegeven in figuur 1. Hierin is 
te zien dat de tijdsafhankelijkheid van de hoeveelheden van 
de verschillende reactieprodukten overeenkomt met hetgeen 
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Figuur 1: 
• Fasensamensteliing als functie van de stooktijd voor twee 

verschiliende stook temperaturen. 
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verwacht kan worden op basis van het fasendiagram (figuur 
2). Gedurende de reactie neemt de concentratie van 0' -Sialon 
en X-Sialon af, en op het einde van de reactie wordt geen 0'
Sialon meer aangetroffen. Het gehalte aan ~-Sialon is toege
nomen tot 75-80% bij 1400DC en 85-90% bij 1500DC, in comhi
natie met enige 15R-fase. Bij 1400DC worden ook nog de 
tussenprodukten mulliet en SiC aangetroffen. In het uiteinde
lijke produkt is het ijzer aanwezig in de vorm van a-Fe, in 
overeenstemming met Mossbauer metingen [10]. De hoogste 
concentratie aan ~-Sialon werd gevonden bij een stook-
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Figuur 2: 
• Fasendiagram van het Si3N4-AIN-Si02-AI203 systeem. 

temperatuur van 1500°C, namelijk 85-90%, hetgeen gelijk is 
aan de hoeveelheid ~-Sialon die wordt gevonden als uitge
gaan wordt van klei als grondstof [5,6]. Daarom is voor een 
temperatuur van 1500°C gekozen als temperatuur waarbij de 
grote partijen werden gestookt. Als de karakteristieken van 
de verschillende grote partijen onderling vergeleken worden 
blijkt dat de reproduceerbaarheid voldoende is. Bij twee 
batches werd een significant grotere hoeveelheid aan 15R
fase aangetroffen (ongeveer 5%), hetgeen kan duiden op een 
mogelijk uitdampen van SiO of op te lang doorvoeren van de 
reactie. Deze laatste verklaring wordt ondersteund door de 
iets lagere z-waarde die voor deze batches is gevonden 
(z = 1,8 0,5 en z = 1,9 0,2) in vergelijking met die van de 
andere twee grote batches (z = 2,0 0,3 en z = 2,1 0,3). Voor 
de kleinere batches werd een gemiddelde z-waarde van 2,4 
0,2 gevonden. De samenstelling van de ~-Sialon-poeders ge
maakt uit de gebruikte vliegas komt goed overeen met de 
theoretisch verwachte z-waarde van 2,2-2,3. Deze z-waarde is 
aanzienlijk lager dan de z-waarde van ~-Sialon gemaakt uit 
klei (z '" 3 [5,6]). Deze waarde kan voor andere vliegassoorten 
nog lager zijn (tot zelfs 1,5 als uitgegaan wordt van de waar
den gegeven in tabell), hetgeen gunstig kan zijn voor de 
mechanische eigenschappen [8]. 

Het zuiveren van het ~-Sialon 
Na wassen met zoutzuur kon met behulp van SEM/EDS 
geen ijzer meer worden aangetoond. Dit geeft aan dat de 
ijzerhoudende fasen eenvoudig verwijderd kunnen worden 
door ze op te lossen. Belangrijker nog is dat dit impliceert 
dat het ijzer aanwezig in de grondstoffen niet in het ~-Sialon 
rooster wordt ingebouwd, hetgeen in overeenstemming is 
met M6ssbauer metingen [10]. 

Slibgieten 
Het poeder heeft na de carbothermische reactie een mediane 
deeltjesgrootte (dso) van ongeveer 7,4 /-lm (figuur 3). Gedu
rende het attritiemalen neemt deze mediane deeltjesgrootte 
af tot waardes beneden de 1 /-lm voor een maalperiode van 
ongeveer 7 uur. 
am de gietkarakteristiek te bepalen werd de dikte van het 
compact gemeten als functie van de giettijd. Voordat er gego
ten werd, zijn eerst de ijzerhoudende bestanddelen verwij
derd met een magneet. De metingen werden met hetzelfde 
slib op twee verschillende manieren uitgevoerd: 1. het gieten 
in een perspex cylinder met een schaalverdeling op de wand 
en dus in situ bepaling van de dikte gedurende het giet
proces; 2. het tegelijkertijd in verschillende messing ringen 
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Figuur 3: 
• De mediane deeltjesgrootte (d so) van B-Sialon poeder als functie 

van de tijd dat het gemalen is met de attritor (sedigraafmetingen). 
De suspensie was behandeld met een magneet om de grate 
ijzerdeeltjes te verwijderen. 

gieten van het slib en het gietproces voor de verschillende 
ringen op gezette tijden stoppen. De resultaten van beide 
experimenten komen met elkaar overeen (figuur 4). Afge
zien van een aanloopeffect in het begin, varieert de dikte 
met de wortel uit de tijd (de filtratieconstante "" 0,05 mml 
'l/s). Dit wortelverband komt overeen met de basistheorie 
voor het geval dat het volume van het compact per volume
eenheid filtraat, de permeabiliteit van het compact, de 
drukval over het compact en de viscositeit van de vloeistof 
constant blijven [11]. De dichtheid van het groene produkt 
is 2,2 gl cm , hetgeen overeenkomt met een relatieve dicht
heid van ongeveer 67%. 
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Figuur 4: 
• Dikte van het /3-Sialon compact gemaakt met slibgieten als functie 

van de wortel uit de tijd (+: cylinder met schaalverdeling; .0.: ring). 
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Verdichting door drukloos sinteren 
Uit dilatometer experimenten blijkt dat er al enige krimp op
treedt tussen 700°C en 800°e, waarschijnIijk doordat in het 
produkt aanwezige verontreinigingen een smelt gaan vor
men. Net als bij ~-Sialon gemaakt uit klei werd de grootste 
krimpsnelheid gevonden bij een temperatuur van ongeveer 
1450°C. De dichtheid na sinteren bij 1450°C gedurende een 
uur is 3,2-3,3 g/ cm3, hetgeen een bijna totale verdichting 
aangeeft. Eerste metingen geven een ball-on-ring sterkte van 
364 132 MPa, hetgeen vergelijkbaar is met die van ~-Sialon 
gemaakt uit klei (378-452 MPa [9]). Nog hogere waarden 
voor deze sterkte worden verwacht gezien de 3-punts buig
sterkte van 599 MPa gemeten voor ~-Sialon keramiek ge
maakt uit vIiegas door sintering bij hoge temperatuur (1700-
1750°C) en hoge druk (0,5-10 MPa) [7]. 

Conclusie 
Aangetoond is dat ~-Sialon (Si6_zAlpzNs) poeder met een 
fasezuiverheid van 85-90% gemaakt kan worden uit vliegas 
door een carbothermische reduktie en nitrering bij 1500°C. 
De gemeten z-waarde (2,2 0,3) komt goed overeen met de 
waarde verwacht uitgaande van de chemische samenstelling 
van de gebruikte vIiegas (z = 2,2-2,3). Het ~-Sialon poeder is 
gecompacteerd met behulp van sIibgieten tot een relatieve 
groene dichtheid van ongeveer 67%, en vervolgens gesinterd 
bij 1450°C gedurende 1 uur tot keramiek met een dichtheid 
van 3,2-3,3 g/ cm3 (bijna volledige verdichting) gebruik ma
kend van het sinterhulpmiddel Y203' Ball-on-ring sterkte me
tingen geven tot nu toe een waarde van 364 132 MPa, het
geen overeenkomt met de waarden gevonden voor ~-Sialon 
keramiek gemaakt uit klei. 
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