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Streszczenie
Celem niniejszej pracy byáo zbadanie wáaĞciwoĞci mieszanek sáuĪących do otrzymywania materiaáów mogących znaleĨü zastosowanie jako proppanty w procesie hydraulicznego szczelinowania záoĪa przy wydobyciu gazu áupkowego. Zbadano masy lejne o jednakowej iloĞci fazy staáej (50% wag.) w mieszaninie wodnej i o jednakowym skáadzie fazy staáej, zawierającej kaolin, glinĊ oraz boksyt. Przy
sporządzaniu mas zastosowano 3 rodzaje róĪnych deÀokulantów w iloĞci 0,25% wag. w stosunku do fazy staáej. W badaniach okreĞlono skáad jakoĞciowy surowców uĪytych do sporządzenia mas lejnych, wykorzystując metody XRD i XRF, oraz wyznaczono skáad
granulometryczny. NastĊpnie wykonano pomiary lepkoĞci dynamicznej mas przy uĪyciu reometru z ukáadem cylindrów wspóáosiowych,
lepkoĞci wzglĊdnej metodą kubka wypáywowego oraz gĊstoĞci mas i ich pH. W wyniku przeprowadzonych badaĔ okreĞlono wpáyw
dodatku upáynniaczy na wáaĞciwoĞci mas lejnych. Stwierdzono, Īe rodzaj zastosowanego deÀokulantu ma istotny wpáyw na wáasnoĞci
otrzymywanych mas lejnych, które mogą byü uĪyteczne w procesie formowania proppantów.
Sáowa kluczowe: masa lejna, wáaĞciwoĞci reologiczne, lepkoĞü, deÀokulant, proppant

INFLUENCE OF DEFLOCCULANTS ON THE PROPERTIES OF SLURRIES
USED FOR THE PREPARATION OF CERAMIC PROPPANTS
The purpose of this study was to investigate the rheological properties of ceramic slurries assigned for the preparation of ceramic
proppants used in the process of hydraulic fracturing in shale gas extraction deposits. The slurries contained 50 wt% of solid phase
(kaolin, clay, bauxite or a mixture of them) in water. Three kinds of different deÀocculants: ammonium poly(acrylate), isodecyl benzoate,
sodium poly(acrylate) were used in an amount of 0.25 wt% in relation to the solid phase. The study identi¿ed by XRD and XRF the qualitative composition of the raw materials used to produce the slurries, and the size distribution was determined by using a particle size
analyzer. Standard industrial parameters of slurries were examined, comprising dynamic viscosity, kinematic viscosity, density and pH.
The studies indicated the effect of deÀocculants on the properties of slurries. It has been found that the nature of the deÀocculant has
a signi¿cant impact on the properties of the obtained slurries which may be useful in the formation of ceramic proppants.
Keywords: Ceramic slurry, Rheological properties, Viscosity, DeÀocculant, Proppant

1. Wprowadzenie
Jedna z najczĊĞciej stosowanych metod formowania
proppantów polega na wytwarzaniu granulatu w suszarniach rozpyáowych [1-2]. Taki proces wymaga stosowania
surowców w postaci zawiesiny, którą przez odpowiednie
dysze rozpyla siĊ w komorze suszarni. JednoczeĞnie do
komory wprowadzany jest gorący gazowy czynnik suszący,
który powoduje gwaátowne odparowanie rozpuszczalnika.
W toku odparowania z zawartej w kroplach zawiesiny fazy
staáej formują siĊ drobne, kuliste cząstki [3]. WáasnoĞci
produktu, w tym wytrzymaáoĞü cząstek i odpowiedni ich
ksztaát, zaleĪą w znacznej mierze zarówno od rodzaju
zastosowanych surowców, skáadu sporządzonej z nich zawiesiny, jak i dodatków – deÀokulantów, wpáywających na
wáasnoĞci reologiczne wyjĞciowej zawiesiny [4]. W zaleĪnoĞci od rodzaju zastosowanego upáynniacza i jego iloĞci
moĪe zmieniaü siĊ rozproszenie fazy staáej w zawiesinie,
stabilnoĞü zawiesiny, jej skáonnoĞü do sedymentacji oraz jej
lepkoĞü [5-6]. PoniewaĪ oddziaáywania pomiĊdzy cząstka-
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mi w masach lejnych wynikają z wáaĞciwoĞci staáych skáadników oraz fazy ciekáej – wody dla uzyskania optymalnej
deÀokulacji konieczne jest poznanie reologii stosowanych
skáadów mas [7].
Celem prezentowanej pracy byáo zbadanie wpáywu wybranych deÀokulantów na wáaĞciwoĞci reologiczne zawiesin
wodnych kaolinu, gliny, boksytu i ich mieszaniny, przeznaczonych do otrzymywania proppantów metodą suszenia
rozpyáowego.

2. Materiaáy i metody
2.1. WstĊpna charakterystyka surowców
Do sporządzenia mas lejnych zastosowano, obok polskich surowców: kaolinu oraz gliny Lubsko, boksyt pochodzący z Sardynii. Skáad fazowy poszczególnych surowców
okreĞlono w badaniach XRD, przeprowadzonych przy
uĪyciu dyfraktometru rentgenowskiego D8 Advance X-Ray
Bruker, i XRF – przy uĪyciu spektrometru Bruker S4 Explo-
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rer. Rozkáad wielkoĞci cząstek wyznaczono w pomiarach
analizatorem laserowym Horiba LA 950, natomiast w badaniach reologicznych przy uĪyciu reometru Modular Compact
Rheometer AntonPaar MCR 102 wyznaczono krzywe páyniĊcia dla mas lejnych o zawartoĞci fazy staáej wynoszącej
50% wagowych. Analizując te krzywe wytypowano skáad
mieszaniny staáych surowców do sporządzania wodnych
zawiesin bez oraz z udziaáem deÀokulantów.

18 ȝm i 19 ȝm), natomiast boksytu dwukrotnie mniejsza
(okoáo 9 ȝm). 90% masy kaolinu oraz 90% masy gliny stanowią ziarna o Ğrednicy nie przekraczającej odpowiednio
38 ȝm i 36 ȝm, natomiast w przypadku boksytu ziarna
o Ğrednicy nie przekraczającej 18 ȝm.

2.2. Preparatyka mas lejnych
Za pomocą mieszadáa mechanicznego wykonano
masy lejne zawierające 50% wag. fazy staáej w zawiesinie
wodnej – o jednakowym skáadzie surowcowym fazy staáej,
obejmującym kaolin, glinĊ oraz boksyt, przy sporządzaniu
których zastosowano 3 rodzaje deÀokulantów: poliakrylan
amonu – Dispex A-40, poliakrylan sodu – Dispex N-40
i MB-10 – benzoesan izodecylu, w iloĞci 0,25% w stosunku
do masy proszku. Przeznaczone do dalszych badaĔ
ceramiczne masy lejne, zawierające lub niezawierające
upáynniaczy, mieszano mechanicznie przez 2 godziny w celu
ujednorodnienia. Badania mas lejnych obejmowaáy pomiary
lepkoĞci dynamicznej przy uĪyciu reometru wspóáosiowego
Anton Paar MCR 10, wyznaczenie lepkoĞci wzglĊdnej
metodą wypáywową za pomocą kubka Zahna #4 oraz
okreĞlenie gĊstoĞci mas i ich pH.

Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowski kaolinu.
Fig. 1. X-ray diffraction pattern of kaolin.

3. Wyniki badaĔ i omówienie
Wyniki oznaczeĔ skáadu fazowego uĪytych surowców,
przeprowadzonych metodą XRD, przedstawiono na Rys. 1-3
odpowiednio dla kaolinu, gliny i boksytu.
Analiza rentgenowska pokazaáa, Īe zgodnie z oczekiwaniami kaolin i glina zawierają jako podstawowe skáadniki
kwarc, kaolinit i muskowit, natomiast boksyt skáadaá siĊ z bemitu, kaolinitu i kalcytu. Analiza boksytu metodą XRF (Tabela
1) wykazaáa przewaĪającą zawartoĞü glinu. W surowcu tym
stwierdzono obecnoĞü Īelaza oraz w mniejszych iloĞciach
krzemu, wapnia i tytanu. Skáad tlenkowy zastosowanego
boksytu jest typowy dla wiĊkszoĞci boksytów. Analiza skáadu chemicznego kaolinu wykazaáa dominującą zawartoĞü
krzemu (61% wag.) oraz prawie dwukrotnie mniejszą iloĞü
glinu. Z Tabeli 1 widaü, Īe w kaolinie jest w porównaniu
z boksytem mniej Īelaza i tytanu, natomiast wiĊcej potasu.
Skáad gliny jest zbliĪony do skáadu kaolinu, dominują w niej
zanieczyszczone glinokrzemiany oraz tlenki Īelaza i tytanu.
Wyniki analizy granulometrycznej przedstawiono na
Rys. 4-6 odpowiednio dla kaolinu, gliny i boksytu
Z otrzymanych danych wynika, Īe Ğrednia wielkoĞü
ziaren kaolinu i gliny jest zbliĪona (odpowiednio okoáo

Rys. 2. Dyfraktogram rentgenowski gliny Lubsko.
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of clay Lubsko.

Rys. 3. Dyfraktogram rentgenowski boksytu.
Fig. 3. X-ray diffraction pattern of bauxite.

Tabela 1. Skáad chemiczny surowców oznaczony metodą XRF.
Table 1. Chemical composition of raw materials by the XRF method.

Koncentracja
[% wag.]

Al

Fe

Si

Ca

Ti

K

P

Zr

Cr

Boksyt

57,40

17,38

9,91

9,27

4,78

0,34

Kaolin

28,80

2,69

61,04

0,69

1,34

4,43

Glina

25,70

5,91

65,88

1,00

2,71

6,49

0,40

Mg

Rb

Sr

Ni

0,29

0,28

0,18

-

0,44

0,09

-

0,34

-

-

0,04

0,03

0,09

-

0,13

0,05

0,45

0,07

-

-
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Wyniki badaĔ reologicznych zawiesin wodnych kaolinu,
gliny i boksytu przedstawiono na Rys. 7a i 7b.
Z krzywych przedstawionych na Rys. 7 wynika, Īe najlepsze wáaĞciwoĞci reologiczne bez deÀokulantów ma zawiesina kaolinu, a najgorsze przygotowana z uĪyciem gliny.
Mając powyĪsze na uwadze do sporządzenia mas lejnych
wytypowano skáad fazy staáej zawierający wszystkie badane
surowce: kaolin, glinĊ i boksyt. Spodziewano siĊ, Īe skáad

Rys. 4. Rozkáad wielkoĞci ziaren kaolinu.
Fig. 4. Particle size distribution of kaolin.

Rys. 5. Rozkáad wielkoĞci ziaren gliny Lubsko.
Fig. 5. Particle size distribution of clay Lubsko.

Rys. 6. Rozkáad wielkoĞci ziaren boksytu z Sardynii.
Fig. 6. Particle size distribution of bauxite from Sardinia.

ten bĊdzie gwarantowaá niską lepkoĞü zawiesiny jeszcze
przed dodaniem deÀokulantów.
Wyniki badaĔ reologicznych wodnych zawiesin surowców
bez deÀokulantów oraz w ich obecnoĞci przedstawiono na
Rys. 8-10.
W przypadku kaolinu (Rys. 8) badania wykazaáy, Īe dodatek kaĪdego ze stosowanych deÀokulantów (w iloĞci 0,25%
wag. w stosunku do proszku) znacznie poprawia wáaĞciwoĞci reologiczne jego zawiesin wodnych. Najskuteczniejszym
okazaá siĊ deÀokulant MB-10. Spowodowal on blisko 6-krotną redukcjĊ naprĊĪeĔ Ğcinających w porównaniu z zawiesiną nie zawierającą deÀokulantu.
Z krzywych páyniĊcia wodnych zawiesin gliny (Rys. 9)
wynika, Īe najkorzystniejszym byá deÀokulant Dispex A-40
(naprĊĪenia Ğcinające zmalaáy 3-krotnie). Jednak charakter wszystkich krzywych zaleĪnoĞci lepkoĞci od szybkoĞci
Ğcinania wskazuje na nienewtonowski charakter badanych
zawiesin, które ulegają rozrzedzaniu Ğcinaniem. ĝwiadczy
to o wáaĞciwoĞciach tiksotropowych zawiesin gliny.
Dodatek deÀokulantów do zawiesin boksytu (Rys.10)
obniĪa 2-3 krotnie naprĊĪenia Ğcinające w stosunku do
zawiesiny wodnej bez upáynniacza. Najskuteczniejszym,
podobnie jak w przypadku gliny, okazaá siĊ upáynniacz
Dispex A-40. Podobnie teĪ jak dla gliny ukáadają siĊ krzywe
páyniĊcia, Ğwiadczące o pseudoplastycznym charakterze
zawiesiny rozrzedzanej Ğcinaniem.
Wyniki pomiarów lepkoĞci wzglĊdnej metodą kubka
wypáywowego Zahna #4 oraz okreĞlenia gĊstoĞci mas i ich
pH zawiera Tabela 2.
Zmiany zachowania siĊ mas lejnych, záoĪonych z mieszanki kaolinu, gliny i boksytu w zaleĪnoĞci od rodzaju zastosowanego deÀokulantu pokazują krzywe páyniĊcia na Rys.
11. Pomiary wykazaáy, Īe najlepszym upáynniaczem okazaá
siĊ deÀokulant MB-10. Masa lejna sporządzona z jego udziaáem znacząco róĪni siĊ od zawiesiny bez deÀokulantu. Nieco
sáabszymi upáynniaczami okazaáy siĊ Dispex A-40 i N-40,
co nie wyklucza moĪliwoĞci zastosowania ich w przypadku
innego iloĞciowo skáadu mieszanki. Masy lejne zawierające upáynniacze charakteryzują siĊ pseudoplastycznoĞcią,
związaną z obecnoĞcią w nich materiaáów ilastych. LepkoĞü

a)
Rys. 7. Krzywe páyniĊcia (a) i zmian lepkoĞci (b) mas lejnych kaolinu, gliny i boksytu.
Fig. 7. Flow curves (a) and viscosity curves (b) of kaolin, clay and bauxite slurries.
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pozorna w czasie Ğcinania zmniejsza siĊ i zawiesiny wykazują zjawisko rozrzedzania Ğcinaniem. Zjawisko tiksotropii
moĪna zaobserwowaü jedynie w przypadku braku deÀokulantu, kiedy to niszczenie struktury wewnĊtrznej ukáadu ma

a)

charakter odwracalny. Biorąc pod uwagĊ jednakową gĊstoĞü
zawiesin i zbliĪone wartoĞci pH – okoáo 8 (Tabela 2), zmiany
charakterystyki krzywych páyniĊcia naleĪy powiązaü gáównie
ze stopniem zdyspergowania mieszanek surowców [7].

b)

Rys. 8. Krzywe páyniĊcia (a) i zmian lepkoĞci (b) mas lejnych kaolinu w obecnoĞci róĪnych deÀokulantów i bez ich udziaáu.
Fig. 8. Flow curves (a) and viscosity curves (b) of kaolin slurries without and with different deÀocculants.

a)

b)

Rys. 9. Krzywe páyniĊcia (a) i zmian lepkoĞci (b) wodnych zawiesin gliny w obecnoĞci róĪnych deÀokulantów i bez ich udziaáu.
Fig. 9. Flow curves (a) and viscosity curves (b) of clay suspensions without and with different deÀocculants.

a)

b)

Rys. 10 . Krzywe páyniĊcia (a) i zmian lepkoĞci (b) wodnych zawiesin boksytu w obecnoĞci róĪnych deÀokulantów i bez ich udziaáu.
Fig. 10. Flow curves (a) and viscosity curves (b) of bauxite suspensions without and with different deÀocculants.
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a)

b)

Rys. 11. Krzywe páyniĊcia (a) i zmian lepkoĞci (b) wodnych zawiesin mieszanek kaolinu, gliny i boksytu w obecnoĞci róĪnych deÀokulantów
i bez ich udziaáu.
Fig. 11. Flow curves (a) and viscosity curves (b) of slurries composed of kaolin, clay and bauxite mixture without and with different deÀocculants.
Tabela 2. LepkoĞü wzglĊdna, gĊstoĞü i pH mas lejnych o zawartoĞci fazy staáej wynoszącej 50% wag.
Table 2. Relative viscosity, density and pH of slurries with 50 wt% content of solid phase.
Masa lejna

LepkoĞü wzglĊdna
[s]

pH

T
[°C]

D
[g/cm3]

FL 50% K+G+B

Nie udaáo siĊ oznaczyü

8,00

19,9

1,31

FL 50% K+G+B+ Dispex A-40

Nie udaáo siĊ oznaczyü

7,95

19,4

1,33

FL 50% K+G+B+ Dispex N-40

Nie udaáo siĊ oznaczyü

7,95

19,6

1,34

FL 50% K+G+B+ MB-10

8,00

7,89

18,5

1,39

4. Wnioski
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