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Streszczenie
Kompozyty polimerowo-ceramiczne o strukturze infiltrowanej charakteryzują się unikatową przestrzenną strukturą wzajemnie przenikających się szkieletów fazy polimerowej i ceramicznej. Jednym ze sposobów wytwarzania tego typu kompozytów jest infiltracja ciekłego
polimeru do porowatej kształtki ceramicznej. W niniejszej pracy zastosowano kształtki z ceramiki korundowej o budowie pianki, wytworzone metodą żelowania spienionej zawiesiny (ang. gelcasting of foams). Zaletą tej ceramiki jest wyższa wytrzymałość mechaniczna w porównaniu z wytrzymałością wysokoporowatej ceramiki otrzymywanej dotychczas najbardziej popularną techniką, którą jest osadzenie
ceramicznej masy lejnej na spienionym podłożu polimerowym (ang. polymeric sponge method). Przed procesem infiltracji wyznaczono
porowatość całkowitą i otwartą pianek, a także rozmiar makroporów i połączeń pomiędzy makroporami. Wyznaczono także wytrzymałość na ściskanie, a także przepuszczalność pianek korundowych. Pianki ceramiczne infiltrowano trójfunkcyjną żywicą epoksydową,
aby otrzymać materiały kompozytowe charakteryzujące się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną oraz zmniejszoną palnością, przy
jednocześnie małej gęstości – mogące mieć potencjalne zastosowanie w lotnictwie.
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ALUMINA FOAMS MANUFACTURED BY THE GEL-CASTING METHOD DESIGNED FOR POLYMER
INFILTRATION
Ceramic-polymer composites are characterized by the unique spatial structure of interpenetrating skeletons of polymer and ceramic
phases. Infiltration of a liquid polymer into a porous ceramic material is the way of producing these type of composites. In this paper,
alumina (α-Al2O3) samples of a foam structure produced by the gelcasting of foams process were used. The advantage of ceramic foams
manufactured by the gelcasting method is higher mechanical strength when compared to those produced by the most popular technique
known as the polymeric sponge method. Before the infiltration process, the alumina samples were characterized in terms of total and
open porosity; sizes of macropores and interconnections between macropores were also determined. Compressive strength and permeability of the alumina foams were studied. The alumina foams were infiltrated by three-functional epoxy resins in order to obtain composite
materials of low density having enhanced mechanical strengths and reduced flammability. These materials have potential application in
aerospace industry.
Keywords: Ceramic foam, Polymer-ceramic composite, Infiltration process

1. Wprowadzenie
Ceramiczne materiały piankowe cechują się unikatowymi
właściwościami fizycznymi i chemicznymi, m.in.: małą gęstością, wysoką temperaturą topnienia i dobrą odpornością na
działanie agresywnych czynników chemicznych. Podstawowe obszary zastosowania pianek ceramicznych o porowatości otwartej to filtry pracujące w agresywnych środowiskach
chemicznych oraz w wysokiej temperaturze, podłoża do
nanoszenia warstw katalitycznych, porowate biomateriały,
a także porowate kształtki przeznaczone do nasączania
ciekłymi metalami lub polimerami – kompozyty o strukturze
infiltrowanej [1-6]. W tej pracy do wytworzenia ceramicznych
materiałów piankowych, przeznaczonych do infiltracji polimerami, wybrano metodę żelowania spienionej zawiesiny
(ang. gelcasting of foams). Pozwala ona na wytworzenie ceramiki o dużej porowatości (60%-95%), w przeważającym
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stopniu otwartej. Charakteryzuje ją hierarchiczna budowa
porów – występowanie kulistych makroporów (komórek pianki) o średnicy rzędu kilkuset mikrometrów połączonych ze
sobą porami przelotowymi (tzw. oknami) o średnicy od kilkunastu do stu kilkudziesięciu mikrometrów, usytuowanymi
we wspólnych ściankach komórek pianki, a także mikropory
o rozmiarach ziaren szkieletu ceramicznego. Cechą charakterystyczną tej ceramiki jest duża, jak na materiały wysokoporowate, wytrzymałość na zginanie i ściskanie, którą
zapewnia budowa szkieletu utrzymującego komórki pianki.
Szkielet jest zbudowany z gęstej fazy ceramicznej [7-9]. Takiej budowy nie wykazują pianki ceramiczne wytwarzane
dotychczas najbardziej rozpowszechnioną metodą, którą
jest odwzorowanie porowatej matrycy organicznej. Cechą
charakterystyczną tej ceramiki jest występowanie porowatości w szkielecie utrzymującym komórki pianki, spowodowane
wypaleniem spienionego podłoża polimerowego.
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Kompozyty ceramika-polimer o perkolacyjnej strukturze
faz wytwarzane są w procesie infiltracji porowatej ceramiki
reaktywną mieszanką substratów, które polimeryzują in situ
w porach kształtki ceramicznej. Powstały w ten sposób kompozyt charakteryzuje się znacznie większą odpornością na
kruche pękanie i wytrzymałością na ściskanie niż porowata
ceramika. Dodatkowo, uzyskuje się poprawę różnych cech
fizycznych i mechanicznych polimeru, np.: zmniejszenie
rozszerzalności cieplnej, zwiększenie stabilności termicznej
oraz polepszenie ognioodporności, zwiększenie twardości
i modułu sprężystości [10].
Celem pracy było określenie wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytów pianka korundowa/
trójfunkcyjna żywica epoksydowa wytworzonych metodą infiltracji składników polimerowych do pianek korundowych
o różnej porowatości (76%-92%).

2. Materiały i metodyka badań
Porowatą ceramikę z tlenku glinu wytworzono metodą
żelowania spienionej zawiesiny. Do sporządzenia zawiesiny
użyto proszku α-Al2O3 o symbolu CT 3000 SG firmy Almatis
o medianie 0,7 µm i powierzchni właściwej 7,0 m2/g. Do
upłynnienia wodnych zawiesin tlenku glinu użyto poliakrylanu amonowego (Darvan 821A, R.T. Vanderbilt Company
Inc.). Po podgrzaniu zawiesiny do 60 °C mieszano ją z wodnym roztworem agarozy o tej samej temperaturze. Następnie wprowadzono środki spieniające (Tergitol TMN-10, Fluka
i Simulsol SL-26, Seppic) i zawiesinę spieniano szybkoobrotowym mikserem, utrzymując temperaturę 60 °C. Spienioną
zawiesinę żelowano w bezporowatych formach chłodzonych
zimną wodą (10 °C). Po procesie suszenia, porowate kształtki korundowe spiekano w temperaturze 1575 °C przez 2 h.
Obserwacje mikrostruktury pianek korundowych przeprowadzono metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM - Jeol JSM-5500 LV). Rozkład średnic komórek
pianki określano metodą analizy obrazu. Rozkład wielkości
połączeń pomiędzy komórkami piany badano metodą porozymetrii rtęciowej (Autopore II 9220). Gęstość pozorną
i porowatość otwartą oznaczono metodą ważenia hydrostatycznego. Gęstość rzeczywistą korundu oznaczono w piknometrze helowym (Accu Pyc 1330). Porowatość całkowitą
obliczono na podstawie wyznaczonych wartości gęstości
pozornej i gęstości rzeczywistej.
Wytrzymałość na ściskanie porowatych kształtek określono za pomocą maszyny wytrzymałościowej Instron 5982.
Próbki do badań miały kształt prostopadłościanów o wymiarach 20 mm × 10 mm × 10 mm. Szybkość przesuwu trawersy
wynosiła 1,5 mm/min. Za wynik wytrzymałości na ściskanie
przyjęto wartość średnią z pięciu pomiarów.
Przepuszczalność porowatych kształtek wyznaczono
na podstawie pomiarów spadku ciśnienia przepływającego gazu (azot) na końcach próbki o długości L. Obliczenia
przepuszczalności przeprowadzono na podstawie równania
Forchheimera [11]:
ρ
∆p μ
= v + m v2
k2
L
k1

gdzie Δp/L – spadek ciśnienia występujący na końcach
próbki o długości L [Pa·m-1], µ – lepkość przepływającego medium [Pa·s], v – liniowa prędkość przepływu [m·s-1],
ρm – gęstość przepływającego medium [kg·m-3], k1 – składowa przepuszczalności spełniająca prawo Darcy’ego [m2],
k2 – składowa przepuszczalności nie spełniająca prawa
Darcy’ego [m].
Do otrzymania kompozytów pianka korundowa/trójfunkcyjna żywica epoksydowa użyto następujących materiałów:
– pianki korundowe o porowatości całkowitej w zakresie
76% - 92%, wytworzone metodą żelowania spienionej zawiesiny,
– trójfunkcyjna żywica epoksydowa Araldite firmy Huntsman: triglicydylo–p-aminofenol (TGAP) o małej lepkości
(550-850 mPa·s).
– utwardzacz w formie proszku (temperatura topnienia
80-90 °C) - 4,4’-diaminodifenylosulfon (DDS).
W celu wytworzenia kompozytów porowate kształtki korundowe nasączono roztworem trójfunkcyjnej żywicy epoksydowej i utwardzacza w temperaturze 80 °C, pod ciśnieniem
1·103 Pa. Po zakończonym procesie infiltracji, nasączone
polimerem pianki korundowe przekładano do form silikonowych i poddawano procesowi utwardzania w zakresie temperatury 80-175 °C. Chłodzenie wytworzonych kompozytów
przebiegało wraz z wyłączoną suszarką aż do osiągnięcia
temperatury pokojowej. Tak otrzymane próbki sezonowano
w temperaturze pokojowej przez 7 dni.
Test palności kompozytów przeprowadzono zgodnie
z PN-EN 60695-11-10 [12]. Obserwacje mikrostruktury kompozytów oraz wytrzymałość na ściskanie określono analogicznie jak w przypadku pianek korundowych.

3. Wyniki badań i dyskusja
Na Rys. 1 pokazano obrazy SEM przełomów pianek
korundowych o porowatości całkowitej w zakresie od 76%
do 92%. W tym zakresie porowatości pianek różnica pomiędzy porowatością otwartą a zamkniętą nie przekraczała
około 1%. Porowate kształtki charakteryzowały się występowaniem makroporów o kształcie zbliżonym do kulistego,
zwanych także komórkami piany, połączonych tzw. oknami,
które tworzyły system wzajemnych połączeń pomiędzy komórkami pianki. Rozmiar makroporów i połączeń między
makroporami ulegał zwiększeniu wraz ze wzrostem porowatości pianki. W zakresie porowatości (76-92)% modalna
wartość średnicy makroporów zawarta była w przedziale
161-458 µm, a średnice połączeń między makroporami
wynosiły od 25 µm do 132 µm. W przypadku porowatych
kształtek korundowych wyznaczono także przepuszczalność
oraz wytrzymałość na ściskanie. Wyniki tych badań zestawiono w Tabeli 1. Z danych zawartych w Tabeli 1 wynika,
że kształtki charakteryzowały się dobrymi parametrami mechanicznymi przy jednoczesnej, wysokiej wartości przepuszczalności, co ma istotny wpływ na proces infiltracji ciekłymi
składnikami polimeru.
Obserwacje mikrostruktury kompozytów wykazały dobre
wypełnienie makroporów pianki korundowej żywicą epoksydową (Rys. 2a), a także dobre przyleganie na granicy faz
korund/żywica epoksydowa (Rys. 2b) oraz niezauważalny
skurcz polimeryzacyjny. Powyższe obserwacje pozostają
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w zgodności z wyznaczonym metodą ważenia hydrostatycznego stopniem zapełnienia porów, który, w zależności od
porowatości pianki (76% - 92%) zawarty był w przedziale
97% - 99%.
Próbki kompozytów pianka korundowa/trójfunkcyjna żywica epoksydowa o różnej porowatości całkowitej ceramicznej
osnowy (76% - 92%) poddano badaniu palności płomieniem
probierczym o mocy nominalnej 50 W przy poziomym ustawieniu próbek z zaznaczoną linią 20 mm. Płomień palnika
gazowego przykładano do końca próbki kompozytu przez 30
sekund, następnie odsuwano i obserwowano zachowanie
się poszczególnych kompozytów (Rys. 3) oraz czas rozprzestrzeniającego się płomienia.

Rozprzestrzenianie się płomienia w kompozytach miało
znacznie łagodniejszy przebieg oraz mniejszy zakres niż
w przypadku próbki wykonanej z samej żywicy epoksydowej. Najlepszy wynik uzyskano w przypadku kompozytu na
osnowie pianki korundowej o porowatości 76%. Obecność
komórek i okien o najmniejszych średnicach spośród serii
wytworzonych pianek korundowych sprawiała, że zwęgleniu ulegała żywica na ściance wytworzonego kompozytu;
płomień nie przenikał do wewnątrz i tym samym szybciej
gasł. W kompozycie na osnowie pianki korundowej o porowatości 92% obserwowano wolniejsze spalanie, jednakże
zakres spalenia był porównywalny do wyniku uzyskanego
w przypadku samej żywicy.

a)

b)

c)

d)

Rys.1. Obrazy SEM mikrostruktury pianek korundowych o różnej porowatości całkowitej: a) 76%, b) 80%, c) 86%, d) 92%; temperatura
i czas spiekania odpowiednio 1575 °C i 2 h.
Fig. 1. SEM micrographs of alumina foams having total porosities of 76% (a), 80% (b), 86% (c), and 92% (d); sintering temperature and
time was 1575 °C and 2 h, respectively.
Tabela 1. Porowatość całkowita, przepuszczalność i wytrzymałość na ściskanie pianek korundowych.
Table 1. Total porosity, permeability and compressive strength of alumina foams.
Przepuszczalność
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Porowatość całkowita
[%]

Składowa spełniająca prawo
Darcy’ego
[m2]

Składowa nie spełniająca
prawa Darcy’ego
[m]

Wytrzymałość na ściskanie
[MPa]

92

2,0·10-10

1,8·10-5

3,9

86

8,1·10

4,6·10

7,8

80

1,9·10-11

3,9·10-7

25,4

76

2,3·10-12

7,0·10-8

30,1

-11
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a)

b)

Rys. 2. Mikrostruktura kompozytu Al2O3/trójfunkcyjna żywica epoksydowa (24% obj. Al2O3): a) przełom kompozytu, b) granica faz korund/
polimer; SEM.
Fig. 2. SEM micrographs of the Al2O3/tri-functional epoxy resin composite (24 vol% Al2O3): a) composite fracture, and b) alumina/polymer
interface.

Rys. 3. Kompozyty pianka korundowa/trójfunkcyjna żywica epoksydowa o różnej porowatości całkowitej ceramicznej osnowy po próbie
palności: a) 92%, b) 86%, c) 76%; trójfunkcyjna żywica epoksydowa: d) przed i e) po próbie palności.
Fig. 3. Alumina foam/ tri-functional epoxy resin composites with different total porosity of ceramic matrix after flammability test: a) 92%,
b) 86%, c) 76%; epoxy resin bars: d) before and e) after flammability test.

a)

b)

Rys. 4. Zależności naprężenie ściskające-odkształcenie w przypadku kompozytów Al2O3/trójfunkcyjna żywica epoksydowa i odpowiednich
pianek osnowy Al2O3: a) kompozyt i pianka o porowatości 76%, b) kompozyt i pianka o porowatości 92%.
Fig. 4. Compressive stress-strain relationships for Al2O3/tri-functional epoxy resin composites and related Al2O3 matrix foams: a) composite
and 76% porosity foam, b) composite and 92% porosity foam.
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Wyznaczono także gęstość pozorną i wytrzymałość na
ściskanie kompozytów. W zależności od porowatości osnowy ceramicznej (76% - 92%) gęstość pozorna kompozytów
zawarta była w zakresie 1,90-1,51 g/cm3. Wyniki badań wytrzymałości na ściskanie kompozytów zestawiono w formie
wykresów przedstawiających zależność naprężenie ściskające–odkształcenie; dodatkowo naniesiono dane dla pianki
ceramicznej stanowiącej osnowę kompozytu (Rys. 4).
Wprowadzenie żywicy epoksydowej w pory pianki ceramicznej, będącej osnową kompozytu, spowodowało ponad
czterokrotne podwyższenie wytrzymałości na ściskanie
w porównaniu z pianką. Żywica epoksydowa wykazuje cechy ciała kruchego, w związku z tym nie obserwowano w tym
kompozycie dużych odkształceń, takich jak w przypadku
kompozytów z elastomerem (dane niepublikowane).

4. Podsumowanie
Przedstawione wyniki badań wykazały, że metodą żelowania spienionej zawiesiny (ang. gelcasting of foams)
można wytwarzać porowate kształtki korundowe o dobrych
parametrach wytrzymałości mechanicznej, dużym udziale
objętościowym porów i dużej przepuszczalności. Tego typu
materiały wykorzystano jako osnowy do infiltracji trójfunkcyjną żywicą epoksydową Araldite w celu wytworzenia kompozytów ceramiczno-polimerowych.
Wprowadzenie trójfunkcyjnej żywicy epoksydowej o małej lepkości do pianek korundowych pozwoliło na uzyskanie
kompozytów o prawie całkowitym zapełnieniu porów i ponad
czterokrotnie większej wytrzymałości na ściskanie w porównaniu z piankami bez wypełnienia polimerowego.
Obserwacje mikrostruktury potwierdziły, że zastosowana
trójfunkcyjna żywica epoksydowa wykazuje dobrą adhezję
do ceramicznej osnowy oraz niezauważalny skurcz polimeryzacyjny.
Test palności wykazał dużą odporność ogniową badanych
kompozytów. Dodatkowo stwierdzono, że czas i zakres palenia zależał od porowatości otwartej osnowy ceramicznej.
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