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Streszczenie
Przedstawiono procedur otrzymywania folii ceramicznych z proszków Al2O3 i ZrO2 metod elow. Metoda ta polega na zastosowaniu
zestawu specjalnych rodków elujcych, midzy innymi na bazie monomerów akryloamidu (AAm), metakryloamidu (Mam) i 2–hydroksyetylometakrylanu (HEMA). Specjalna preparatyka tych monomerów pozwala na uzyskanie folii elowych o gruboci ~0,2 mm oraz dobrej
elastycznoci po polimeryzacji. Folie ceramiczne uzyskane tym sposobem charakteryzuj si wyjtkow wytrzymaoci mechaniczn
zarówno po wysuszeniu, jak i po obróbce termicznej oraz gadk powierzchni.
Szczególn uwag zwrócono na preparatyk zawiesin, kompozycje skadów monomerów oraz okrelono ich waciwoci reologiczne.
Wykazano, e dobranie odpowiedniego skadu gstwy zapewnia dobr jej rozlewno i uzyskanie cienkich warstw przy zachowaniu ich
jednorodnej struktury. Podano równie sposób prowadzenia procesu suszenia zapobiegajcego deformacji folii.
Sowa kluczowe: odlewanie elowe, folie, waciwoci mechaniczne, Al2O3, ZrO2

PRODUCTION OF CERAMICS FILMS USING GEL SUSPENSIONS
In this paper, the preparation procedure of ceramic foils from the Al2O3 and ZrO2 powders by the gelcasting method is shown. This
method consists of the use of a special set of gelling agents, based on water soluble monomers i.e. acryloamide (AAm), metacryloamide (MAm), and 2-hydroxyethylometacrylane (HEMA). Special processing of the monomers allows ceramic foils to obtain a thickness of
~0,2 mm and good ﬂexibility after polymerization. Moreover, the foils show the exceptionally high mechanical strength, both in the dried
and ﬁred state, and very smooth surfaces.
Special attention has been paid to the preparation of suspensions, selection of monomer compositions, and rheological behaviour.
Selection of the suitable composition of the suspension assures its good ﬂuidity and obtainment of the thin homogenous layers with the
uniform structure. A drying process was elaborated, preventing the foil deformation.
Keywords: Gelcasting, Films, Mechanical properties, Al2O3, ZrO2

Wprowadzenie
Formowanie materiaów metod odlewania elowego
(gelcasting) jest zaliczane do najnowszych technik formowania materiaów ceramicznych. Metoda odlewania elowego jest poczeniem tradycyjnych sposobów formowania
ceramiki z technologi polimerów. Metoda ta pozwala na
wytwarzanie skomplikowanych ksztatów a take bardzo
cienkich folii [1,2].
Folia ceramiczna to elastyczny i wielkopowierzchniowy
wyrób ceramiczny, do wytwarzania którego wykorzystuje si
technologi odlewania nazywan „tape-casting”. Odlewanie
folii polega na przygotowaniu zawiesiny, w skad której
wchodzi: proszek ceramiczny, rozpuszczalnik, lepiszcze,
plastyﬁkator oraz upynniacz, który poprawia pynno zawiesiny przy zmniejszonej iloci rozpuszczalnika.[3] Odlewanie
folii ceramicznych rozpowszechnione zostao ju w latach
siedemdziesitych, lecz wraz z rozwojem techniki jest cigle
unowoczeniane, duy potencja tkwi w zastosowaniu metody „gelcasting” w procesie odlewania folii.[4,5]

Cz dowiadczalna
Materiay i odczynniki stosowane w badaniach
Do odlewania folii uyto dwóch rodzajów proszków.
Proszek tlenku glinu, -Al2O3, produkcji Nabaltec GmbH
o nazwie handlowej NO 615-30, gstoci rzeczywistej 3,90
g/cm3 i powierzchni waciwej 8-14 m2/g, oraz tlenek cyrkonu,
ZrO2, czciowo stabilizowany dodatkiem tlenku magnezu,
wyprodukowany przez ﬁrm Phalabora Mining Co okrelany
przez producenta jako „fokskor 325”. Gsto waciwa tego
proszku oznaczona metod piknometrii helowej wyniosa
5,58 g/cm3. Proszek w stanie wyjciowym zawiera 20%
fazy jednoskonej i mia redni rozmiar ziaren wynoszcy
7,5 m.
Do przygotowania gstw odlewniczych uyto nastpujcych odczynników:
v monomery:
- akryloamid AAm; czysto: 97%; producent: Fluka
AG,
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metakryloamid MAm; czysto: >98%; producent:
Fluka AG;
- 2 – hydroksyetylo metakrylan (HEMA); czysto:
95%; producent: Fluka AG;
rodki sieciujce:
- N,N’-metylenobisakryloamid NMBA, czysto: 98%;
producent: Fluka AG, Susch SG;
aktywator:
- 10%-wag. wodny roztwór tetrametylenoetylenodiaminy TMEDA, producent: BDH – Laboratory Chemicals
LTD, Poole England,
inicjator:
- 5%-wag. wodny roztwór nadsiarczanu potasu, producent: Fluka, Sigma – Aldrich Chemie GmbH;
upynniacz:
- Dispex N – 40 – (poliakrylan sodu); producent: Allied
Colloids Co.,

Metodyka bada
Badania objy ustalenie waciwego skadu elujcej
mieszaniny monomerów przy zastosowaniu odpowiedniej
iloci upynniacza oraz uyciu optymalnej iloci aktywatora
i inicjatora polimeryzacji.
Wyjciowy skad ukadu elujcego zastosowany do
otrzymywania folii zosta oparty na mieszaninie monomerów,
w której stosunek akryloamidu do metakryloamidu wynosi
9:1, zarówno dla folii sporzdzonych z tlenku cyrkonu, jak
i tlenku glinu (Tab. 1). Jednak ze wzgldu na charakter
proszków róniy si one iloci dodanych monomerów, rozpuszczalnika a niekiedy iloci zastosowanego upynniacza
oraz aktywatora i inicjatora. Skad mieszaniny monomerów
do elowania ceramiki ma kluczowy wpyw na jako otrzymanego materiau, dlatego w tym zakresie przeprowadzono
szereg dowiadcze optymalizacyjnych.
Ponadto zostay przeprowadzone badania majce na
celu ocen waciwoci technologicznych tworzyw. Byy to
midzy innymi pomiary reologiczne, pomiary powierzchni
waciwej i porowatoci, badania wytrzymaociowe i mikrostrukturalne.
Badania reologiczne prowadzono przy pomocy reometru
Brookﬁeld DV – III+, który mierzy naprenia styczne i lepko pynu, odpowiadajce zadanym wartociom prdkoci

cinania. Podstawowym sposobem dziaania reometru jest
obracanie wrzeciona zanurzonego w pynie, sprzonego
z kalibrowan spryn. Obracajce si wrzeciono jest
hamowane oporem wynikajcym z tarciem wewntrznym
zawiesiny, co powoduje odksztacenie si spryny mierzone
przetwornikiem rotacyjnym. Wszystkie pomiary na reometrze
prowadzono przy uyciu programu Rheocalc dla Windows,
który pozwala na pene zautomatyzowanie procedury pomiarowej i zapewnia jej powtarzalno.
Badanie porowatoci próbek przeprowadzone zostao na
urzdzeniu ASAP 2010. Urzdzenie to okrela porowato
oraz powierzchnie waciw (BET) metod sorpcji selektywnej w azocie (N2).
Badano wytrzymao na zginanie ksztatek w ukadzie
trójpunktowego podparcia, maszyn wytrzymaociow
TIRATEST.
Do obserwacji próbek folii ceramicznych wykorzystano
mikroskop si atomowych DI Multimode SPM. Mikroskop
ten, zaopatrzony by w kontroler NanoScope IVA. Analizy
wykonywane byy przy uyciu skanera typu E oraz korzystano z ostrzy krzemowych o rozmiarze ich kocowej
czci poniej 10 nm. Pomiary wykonano w dwóch trybach: kontaktowym i semikontaktowym. Analizy wykonane
w trybie kontaktowym dokadnie odzwierciedlaj struktur
obserwowanej powierzchni, mona z ich pomoc okreli
wysoko nierównoci powierzchni. W trybie kontaktowym
mona uzyska ponadto obrazy przedstawiajce wielko
tarcia i jego zmian na powierzchni próbki Natomiast analizy
wykonane w trybie semikontaktowym dostarczay równie
informacje na temat topograﬁi powierzchni i byy ródem
informacji dotyczcych kontrastu fazowego, który okrela
zmiany waciwoci mechanicznych.
Zdjcia struktury badanych folii wykonano za pomoc
elektronowego mikroskopu skaningowego o ultra wysokiej
rozdzielczoci NOVA NANO SEM 200 wyprodukowanego
przez FEI Europe Company. Umoliwia on wysokorozdzielcze badania mikrostruktury materiaów przewodzcych
i nieprzewodzcych w wysokiej i niskiej próni, przy wysokich
i niskich napiciach przyspieszajcych. Zdolno rozdzielcza
do 2 nm, powikszenia 70 – 500 000x.

Tabela 1 Skad elujcych mieszanin monomerów oraz gstw uytych do odlewania folii.
Table 1. Composition of the monomer gelling mixtures and slurries used for foil casting.

Ukad

Mieszanina
monomerów

Gstwa
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Stenie [% wag]

Nr odlanej folii
1

2

3

4

5

6

7

8

AAm

13,16

13,16

13,16

16,67

18,29

14,71

18,29

13,16

MAm

1,46

1,46

1,46

1,85

2,03

1,63

2,03

1,46

HEMA

4,97

4,97

4,97

6,30

6,91

5,56

6,91

4,97

H2O

70,16

70,16

70,16

62,22

53,33

66,67

53,33

70,16

NMBA

10,23

10,23

10,23

12,96

14,23

11,44

14,23

10,23

Mieszanina monomerów

17,14

16,82

17,31

17,31

17,37

17,58

17,24

10,79

Dispex

2,86

6,54

2,85

3,85

3,09

3,13

3,83

4,48

Proszek

76,19

74,77

76,92

76,92

77,22

78,13

76,63

81,47

Inicjator

1,90

0,93

0,96

0,96

1,16

0,59

1,15

1,63

Aktywator

1,90

0,93

1,92

0,96

1,16

0,59

1,15

1,63
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Wyniki i dyskusja
Pomiary reologiczne
Przedstawione na rysunku 1 pomiary reologiczne wykonano za pomoc wrzeciona SC4-29 przewidzianego do
oznaczania krzywych pynicia, które dobrano odpowiednio
do konsystencji próbek. Analizowane zawiesiny klasyﬁkuj
si reologicznie pomidzy pynem Newtona a pynem Binghama, przy czym zblione s bardziej do pynu Newtona. Jest
to uzasadnione, bowiem zawiesiny na bazie ziaren raczej
izometrycznych, takich jak w przypadków uytych proszków
Al2O3 i ZrO2, nie powinny wykazywa odwracalnej struktury
wewntrznej (tiksotropowej) pochodzcej od wzajemnego
ich oddziaywania w takim stopniu, jak to obserwuje si
w przypadku mineraów ilastych, posiadajcych blaszkowaty
ksztat ziaren.
Ponadto, niewielkie wartoci granicy pynicia, wynoszce <2,0 mPa, nie pozwalaj zakwaliﬁkowa badanych
zawiesin do grupy nieliniowych pynów plastyczno-lepkich
tzw. „false body”, std dla badanych zawiesin uzasadniony
jest model potgowy Ostwalda de Waelle poparty wysokimi
wartociami wspóczynnika korelacji (R2 > 80%) (Tab. 2).
Wartoci wspóczynnika pynicia (n) mniejsze od 1
(Tab. 3) wiadcz o rozrzedzaniu zawiesin cinaniem.
Przebiegi krzywych s pseudoplastyczne co oznacza, e

ELOWYCH

przy wyszych szybkociach cinania zawiesiny wykazuj
nisz lepko pozorn (Rys. 1). Zawiesiny takie nie ciekaj
i pozwalaj si atwo nanosi na wyrób. Jednake przeszkod w równomiernym pokryciu moe by wysoka warto
wspóczynnika konsystencji (c) (Tab. 3). Wspóczynnik
konsystencji charakteryzuje stenie zawiesiny i granic
pynicia, która z kolei okrela waciwo ciaa staego.
Wysoka warto wspóczynnika (c) moe wywoa zacieki
i tzw. laminowanie.
Suszenie
Suszenie jest krytycznym etapem w procesie gelcasting,
ze wzgldu na fakt braku procesu ﬁltracji i zwizanego z tym
zatrzymania caej wody potrzebnej do sporzdzenia zawiesiny w strukturze hydroelu. Prawidowy przebieg suszenia
decyduje w duej mierze o jakoci otrzymanej ksztatki, równie w ksztacie folii. Nieprawidowo prowadzone suszenie
moe doprowadzi do spka, deformacji oraz uszczenia
si powierzchni odlanych przedmiotów. Wytworzonych
t metod materiaów nie mona traktowa tak samo jak
ceramik klasyczn formowan tradycyjnymi metodami
odlewania, bowiem w przypadku ceramiki klasycznej jako
stan cakowitego wysuszenia materiau przyjmuje si ten,
w którym masa póproduktu ceramicznego nie zmienia si
i pozostaje staa niezalenie od tego, czy proces suszenia

Tabela 2. Klasyﬁkacja reologiczna zawiesin elowych.
Table 2. Rheological classiﬁcation of the gel suspensions.
Rodzaj zawiesiny

Model

Równanie stanu

Wsp. korelacji R2 [%]

Bingham

 = 0,54 + 5,5

85,5

Casson

 = (0,15)1/2 + (41,0)1/2

90,0

Al2O3
IPC Paste dla R=10
Ostwalda de Waelle - Power Law

ZrO2

p = 168,1·R
 = 224,5·

-0,32

91,2

-0,68

91,2

Bingham

p = 12,4 + 218,5·

75,6

Casson

 = (7,12)1/2 + (96,2)1/2

79,0

IPC Paste dla R=10
Ostwalda de Waelle - Power Law

a)

p = 2845·R
 = 4912·

-0,60

81,9

-0,40

81,9

b)

Rys. 1. Krzywe pynicia zawiesin: a) ZrO2 i b) Al2O3.
Fig. 1. Flow curves of the suspensions: a) ZrO2 i b) Al2O3.
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Rys. 2. Schemat sposobu suszenia folii otrzymanej metod gelcasting.
Fig. 2. Scheme of the drying way of the foil prepared by the gelcasting method.

jest dalej prowadzony. W przypadku ceramiki wytworzonej
technologi gelcasting wysuszenie wyrobu to stan „zdbienia” ksztatki. Nie wystpuje tutaj stan staej masy, poniewa
polimery zawarte w ksztatce znajduj si w równowadze
z otaczajc atmosfer i mog wod zarówno z niej pochania, jak i do niej oddawa.
Podczas dowiadcze w odlewaniu folii najlepsz metod
okazao si powolne suszenie folii ceramicznej pomidzy foliami z polietylenu. Suszenie takie pozwalao na równomierne
nagrzanie si folii w caej objtoci i powolne oddawanie
wilgoci (Rys. 2).

Tabela 4. Wytrzymao na zginanie folii ceramicznych po suszeniu
i wypalaniu.
Table 4. Bending strength of the ceramic ﬁlms after drying and
ﬁring.
Folia

Al2O3

ZrO2

Wytrzymao mechaniczna
Wysoka wytrzymao na zginanie odlewu po wysuszeniu, mieszczca si w granicach 20-25 MPa dla ZrO2 i 30-35
MPa dla Al2O3 jest charakterystyczna dla metody gelcasting.

a)

c)

Wysuszona
[MPa]

Wypalona
[MPa]

35

321

30

299

34

330

25

145

22

152

21

148

Naley zauway, e t metod otrzymuje si folie sztywne
suce np. jako noniki katalizatorów. Wytrzymao ta
jest ok. dwudziestokrotnie wysza od wytrzymaoci odlewów otrzymanych tradycyjnie.
Sie polimeru po odparowaniu
nadmiaru wody „zaciska si” na
czstkach proszku ceramicznego
powodujc naprenia ciskajce
wewntrz materiau. Struktura taka
utrzymuje si do ok. 400oC. W tej
temperaturze pojawia si stan krytyczny dla wytrzymaoci materiau,
gdy zanika cakowicie sia wiza
polimeru zwizana z procesami
pirolizy.
Wartoci wytrzymaoci na
zginanie, krków wytworzonych
b)
z proszku cyrkoniowego modyfikowanego MgO po wypaleniu
w 1600 oC oscyluje w granicach
140-150 MPa. Znacznie wysze
wytrzymaoci uzyskuje si w przypadku tlenku glinu (300-350 MPa),
co wynika z wasnoci proszku.
Metoda gelcasting pozwala na
uzyskanie tworzywa o okoo 50%
wyszej wytrzymaoci mechanicznej w porównaniu z metod tradycyjnego odlewania (Tab. 4).
d)

Porowato

Rys. 3. Zdjcia mikroskopowe badanych folii po wypaleniu: a) ZrO2 - powierzchnia, b) ZrO2 - przePorowato otwarta próbek
am, c) Al2O3 - powierzchnia, d) Al2O3 – przeam.
Fig. 3. SEM micrographs of the studied ﬁlms after ﬁring: a) ZrO2 - surface, b) ZrO2 - fracture, oznaczana zostaa metod sorpcji
c) Al2O3 - surface, d) Al2O3 – fracture.
selektywnej w azocie (N2) w tempe-
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Rys. 4. Zdjcia topograﬁi powierzchni folii wykonanej z Al2O3: a) przed wypaleniem , b) po wypaleniu.
Fig. 4. Micrographs of the surface topography of the Al2O3 ﬁlm: a) before ﬁring , b) after ﬁring.

raturze T = 77,35 K. Pomiary wykazay, e pory miay rozmiar
rzdu 1 nm. W przypadku folii z tlenku glinu redni rozmiar
porów by mniejszy od 1 nm i porównywalny z czuoci
aparatu co uniemoliwio wykonanie dokadnego pomiaru.
Mona wic zaoy, e gsto badanych próbek bya
zbliona do gstoci teoretycznej (Tab. 5).
Tabela 5. Porowato folii ceramicznych.
Table 5. Porosity of the ceramic ﬁlms.
Parametr

ZrO2

Al2O3

Powierzchnia waciwa, m /g

0,1815

0,4550

Objto porów, cm3/g

0,000043

-

Rozmiar porów, nm

1,3833

-

2

Mikrostruktura
Obserwacje mikrostruktury badanych folii Al2O3 i ZrO2
przeprowadzono za pomoc elektronowego mikroskopu
skaningowego o ultra wysokiej rozdzielczoci (Rys. 3). Obserwowano zarówno powierzchni wieo otrzyman, jak
i powierzchni przeamu próbek.
Na rysunku 4 przedstawiono wyniki bada przeprowadzonych za pomoc mikroskopu si atomowych. Zdjcia powierzchni próbek wykonano na foliach tlenku glinu zarówno
w stanie po wysuszeniu (greenbody), jak i po wypaleniu.
Wykonanie dobrej jakoci mikrofotograﬁi folii z tlenku cyrkonu
okazao si niemoliwe ze wzgldu na zanieczyszczenie ich
powierzchni obsypk pieca, w którym folie byy wypalane.

3. Wypalone folie charakteryzoway si bardzo wysok
gstoci, blisk gstoci teoretycznej, co potwierdziy
badania porowatoci oraz zdjcia z mikroskopu skaningowego i si atomowych. Pory w foliach miay wielko
poniej 1 nm.
4. Badania wytrzymaociowe wykazay bardzo wysok
wytrzymao mechaniczn folii w stanie po wysuszeniu
oraz po wypaleniu.
5. Na podstawie wyników bada wykonanych w mikroskopie
si atomowych mona stwierdzi wysok jednorodno
wytworzonych folii zarówno pod wzgldem strukturalnym,
jak i mechanicznym
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i

Wnioski
1. Badania reologiczne wykazay, e gstwy do sporzdzania folii metod elow mona zaliczy do modelu
Ostwalda de Waelle, na poziomie korelacji powyej
80%
2. Suszenie otrzymanych folii jest momentem krytycznym
w tej technologii, musi by prowadzone w szczególnych
warunkach. Dowiadczenia wykazay, e folie powinny
by suszone pomidzy przekadkami z polietylenu, co
zapobiega deformacjom.
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