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Synteza spaleniowa znana jest od ponad 30 lat i dzi ki niej uda o si  otrzyma

ponad 500 zaawansowanych materia ów ceramicznych (g ównie tlenków, w glików,

azotków, borków), które znalaz y unikatowe zastosowania m.in. w o yskach

kulkowych, os onach bezpiecze stwa w technice j drowej i kosmicznej, materia ach

ciernych, elementach skrawaj cych oraz pó przewodnikach i nadprzewodnikach

wysokotemperaturowych.[1]

Reakcje syntezy spaleniowej zachodz  w w skiej, wysokotemperaturowej strefie

przemieszczaj cej si  w mieszaninie substratów. Proces ten ma charakter

samopodtrzymuj cy si , poniewa  ilo  energii uwalnianej w tej strefie jest

wystarczaj ca do zainicjowania reakcji w przyleg ej warstwie wyj ciowej mieszaniny.

Du e szybko ci nagrzewania substratów i ch odzenia produktów (dochodz ce do 10
6

K/s) sprzyjaj  powstawaniu struktur, których otrzymanie klasycznymi technikami jest

bardzo trudne lub wr cz niemo liwe.[2]

Spalanie mieszanin typu reduktor-utleniacz, w których rol  utleniacza pe ni

perhalogenowane w glowodory a reduktorami s  sproszkowane metale, krzemki metali

lub azydek sodu prowadz  do produktów o unikalnej nanostrukturze. Np. w reakcji

poli(tetrafluoroetylenu) z krzemkiem wapnia (CaSi2) z du  wydajno ci  uzyskuje si

nanw ókna w glika krzemu (Rys. 1A). Dodatek ferrocenu do mieszaniny

heksachloroetanu z azydkiem sodu powoduje powstawanie enkapsulatów w glowych

zawieraj cych w swym wn trzu krystalit elaza [3], który dzi ki metodzie

otrzymywania zachowuje w asno ci magnetyczne (Rys. 1B). W reakcji pomi dzy

kowalencyjnym fluorkiem grafitu (CFx, dla x 1) a azydkiem sodu powstaje z du

wydajno ci  rozwarstwiony grafit maj cy bardzo interesuj ce w a ciwo ci adsorpcyjne

(Rys. 2C).

Rys. 1. Zdj cia SEM i TEM produktów spalania uzyskanych w uk adach:

CaSi2/PTFE(A), C2Cl6/NaN3/Fe(C5H5)2 (B), CF/NaN3 (C) 
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