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Wprowadzenie
Przegld publikacji naukowych dotyczcych technologii ceramiki, a w szczególnoci otrzymywania i formowania tworzyw ceramicznych wskazuje, i coraz czciej
w otrzymywaniu zaawansowanych tworzyw ceramicznych
wykorzystuje si metody oparte na procesach koloidalnych
[1-3]. Metody formowania oparte na tych procesach maj
due zastosowanie w formowaniu wyrobów odznaczajcych si skomplikowanym ksztatem, gdzie wane staje si
uzyskanie materiaów o duej jednorodnoci i wytrzymaoci
mechanicznej. Metody te odznaczaj si znacznie wiksz
liczb zalet w porównaniu z tzw. „metodami suchymi”. Wynika to gównie z moliwoci kontroli i wpywania na procesy,
jakie zachodz w masie lejnej, a gównie na oddziaywania
pomidzy skadnikami zawiesiny ceramicznej. Z uwagi na
charakter i przebieg formowania z mas lejnych, atwiejszym
staje si wyeliminowanie niektórych niekorzystnych zjawisk,
jak chociaby aglomeracji ziaren proszku ceramicznego
w trakcie mielenia, co w znacznym stopniu przekada si na
zmniejszenie liczby defektów strukturalnych oraz zwikszenie jednorodnoci i uzyskaniu optymalnego zagszczenia
materiau ceramicznego. W celu przezwycienia pewnych
niedoskonaoci tradycyjnych metod formowania z mas
lejnych (jak np. odlewania do porowatych form gipsowych)
opracowanych zostao kilka nowych metod, w który masa
lejna przeksztaca si pod wpywem procesów ﬁzykochemicznych w ciao stae. Wykorzystanie nowych metod
formowania wyeliminowao konieczno stosowania porowatych form gipsowych, skrócio czas procesu formowania,
znacznie zminimalizowao liczb defektów strukturalnych
oraz pozwolio na otrzymywanie elementów o praktycznie
dowolnych ksztatach i rozmiarach [1]. Istnieje wiele metod
formowania materiaów ceramicznych o skomplikowanym
ksztacie rónicych si znacznie pod wzgldem jakoci
wytwarzanych pófabrykatów i ekonomicznoci produkcji.
Przykadowo, stosujc metod formowania wtryskowego
(injection moulding) mona wytworzy elementy ceramiczne
o duym stopniu zoonoci i o znaczcym stosunku dugoci
do rednicy produktu. W metodzie tej przygotowywana jest
mieszanina proszku ceramicznego z polimerem termoutwardzalnym np. ywic fenolow czy fenolowo-formaldehydow
(ok. 20% obj. ywicy w masie), a nastpnie masa zostaje
ogrzana do stanu plastycznego i wtoczona pod wysokim
cinieniem (150 – 200 MPa) do stalowej formy. Wad tej
metody jest konieczno stosowania wysokich cinie, co
wymaga skomplikowanych urzdze i znacznie zwiksza

koszty wytwarzania.
Moliwo wytwarzania pófabrykatów o skomplikowanych ksztatach przy jednoczesnych niskich kosztach urzdze daje metoda odlewania z gstwy (slip casting). Polega
ona na tym, e masa lejna, najczciej w postaci wodnej
zawiesiny proszku wraz z dodatkami, takimi jak rodki upynniajce, zwilajce, spoiwa i substancje przeciwpienice, jest
wylewana do porowatej, wieloczciowej formy, przewanie
gipsowej. Forma „odciga” z zawiesiny, w wyniku dziaania si
kapilarnych wod, co powoduje powstanie warstwy czerepu
na ciankach formy. Gstwa pozostaje w formie tak dugo,
a na ciankach formy utworzy si czerep o dostatecznej
gruboci. Nastpnie, reszt nieutwardzonej gstwy wylewa
si z formy. Po osigniciu niezbdnej wytrzymaoci odlewu, pófabrykat wyjmuje si z formy i poddaje procesowi
suszenia i wypalania.
Powysze metody formowania materiaów ceramicznych
o skomplikowanych ksztatach naznaczone s jednak licznymi niedoskonaociami. Maksymalny rozmiar wytwarzanego
elementu przy formowaniu wtryskowym wynosi okoo 30 cm,
przy czym jeden z wymiarów musi by < 1 cm. W przeciwnym
wypadku konieczne byoby stosowanie wielokrotnie wyszych cinie, co nie jest proste z technologicznego punktu
widzenia. W metodzie injection moulding wystpuj trudnoci
z usuwaniem spoiwa (jego zawarto wynosi okoo 20%
obj.), które czasem objawiaj si powstawaniem defektów
w postaci pkni i napre w grubych przekrojach pófabrykatów. Usunicie spoiwa trwa od 10 godzin do nawet kilku
dni. W wielu przypadkach ilo wyrobów o liczebnoci wad
niedyskwaliﬁkujcych danego wyrobu nie przekracza 5%.
Odlewanie z gstwy bez zewntrznego cinienia jest najpowolniejszym sposobem formowania materiaów ceramicznych, który trwa 1 – 10 godzin. W formowanym elemencie
powstaje gradient gstoci spowodowany odkadaniem si
warstwy skadajcej si z drobnych ziaren na powierzchni
formy w pocztkowym okresie formowania. Obserwuje si
take migracj zwizków organicznych i niejednorodny
rozkad substancji rozpuszczalnych tj. spoiwa, zwizków
nieorganicznych. Powan wad tej metody jest równie to,
e w miar zatykania si porów form gipsowych drobnymi
czstkami materiaów ceramicznych „sia ssania” formy maleje, zmienia si okres trwaoci gstwy i tym samym jako
kolejnych pófabrykatów. Rosnce zapotrzebowanie rónych
gazi przemysu na wsko tolerowane, czsto bardzo
skomplikowane czci z dokadnie okrelonymi waciwociami materiaowymi wymusza na przemyle ceramicznym
konieczno cigego doskonalenia techniki ich formowania
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i poszukiwania nowych, efektywniejszych sposobów. Jedn
z takich metod jest metoda gelcasting.

Rys historyczny

w formowaniu nieplastycznych proszków ceramicznych, metalicznych oraz wszelkiego typu materiaów kompozytowych.
Obecnie metoda ta wykorzystywana jest przede wszystkim
do formowania wyrobów z tlenku glinu, krzemionki, wglika
krzemu, azotku krzemu i tlenku cyrkonu oraz wszelkiego
rodzaju kompozytów ceramicznych.

Gelcasting jest to kombinacja tradycyjnej metody formowania materiaów ceramicznych z gstw odlewniczych
w poczeniu z reakcj polimeryzacji. Zostaa ona opatenIstota metody gelcasting
towana w 1991 roku w USA, chocia pierwsze wzmianki na
temat próby wprowadzenia tej metody formowania sigaj
Gelcasting jest to sposób formowania proszku ceramiczroku 1960. Wówczas to po raz pierwszy przeprowadzono
nego za pomoc przeprowadzonej „in situ” polimeryzacji,
próby konsolidacji proszków metalicznych z wykorzystaniem
w wyniku, której powstaje makromolekularne usieciowanie
polimeryzacji „in situ” [4]. Pierwsze opublikowane prace nad
czce czstki ceramiczne w formowanej ksztatce (rys. 1).
wykorzystaniem metody „gelcasting” w technologii
ceramiki pojawiy si w 1990 roku [5]. Wówczas to
zespó naukowy pod kierunkiem M.A. Janney`a oraz
O. Omatete z Oak Ridge National Laboratory wykorzysta ide polimeryzacji „in situ” w formowaniu tworzyw ceramicznych. We wstpnych pracach skupiono
si na formowaniu wyrobów odznaczajcych si
niewielkimi rozmiarami i o skomplikowanym ksztacie.
Gównym powodem do poszukiwania nowej metody
formowania byy pewne niedostatki ówczenie wykorzystywanych metod tj. tradycyjnego formowania
z mas lejnych z wykorzystaniem porowatych form
gipsowych oraz metody wtrysku cinieniowego do
produkcji elementów ceramicznych. W roku 1987
Rys. 1. Schematyczne przedstawienie idei procesu gelcasting
M.A.Janney i O.Omatete rozpoczli wstpne prace nad doborem monomerów organicznych, które
zapewniyby odpowiedni przebieg procesu formowania.
Metoda ta polega na tym, e do proszku ceramicznego
W trakcie bada przetestowano blisko 150 rónego typu
dodaje si wodnego roztworu reaktywnego monomeru
substancji. Efektem prac byo wytypowanie akryloamidu,
organicznego oraz rodka dyspersyjnego (upynniacza)
który wczeniej z duym powodzeniem wykorzystywany by
i dokadnie miesza. Powstaa zawiesina jest poddawana
przez biologów do uzyskiwania specjalnych eli w badaniach
procesowi odgazowania, a nastpnie dodaje si do niej rodDNA. Zwizek ten, po przeprowadzeniu reakcji polimeryzacji
ka inicjujcego wolne rodniki oraz aktywatora (katalizatora)
wewntrz masy lejnej, pozwala na otrzymywanie sztyww celu przyspieszenia reakcji polimeryzacji. Nastpnie tak
nego i wytrzymaego mechanicznie odlewu ceramicznego.
otrzymana ceramiczna masa lejna jest wlewana do formy.
W 1993 roku O.Omatete w ramach projektu ATP (Advanced
Formy odlewnicze mog by wykonane ze szka, tworzywa
Technology Program), rozpocz prace w Allied Signal Cesztucznego lub metali. Po napenieniu formy zawiesin
nastpuje jej elowanie. Proces polimeryzacji trwa, w zaramic Components nad wykorzystaniem metody gelcasting
lenoci od skadu masy i warunków prowadzenia procesu,
w formowaniu opatek i turbin z Si3N4. Formowane elementy
od 5 do 60 min. Po elowaniu uformowany wyrób jest wyjmiay by zastosowane w wojskowych oraz cywilnych samowany z formy, suszony i przed spiekaniem poddawany
molotach odrzutowych. Przeprowadzone testy dowiody, i
procesowi usuwaniu polimerowego spoiwa w temperaturze
nowa metoda moe by z powodzeniem wykorzystywana
okoo 520qC. Schemat procesu przedstawiono na rys. 2.
do produkcji czci i podzespoów, które musz pracowa
Proces polimeryzacji monomeru organicznego w ceraw skrajnie trudnych warunkach eksploatacyjnych.
micznej masie lejnej rozpoczyna si pod wpywem dodaZ upywem czasu zespó naukowy z Oak Ridge opanonego do masy inicjatora. Rol inicjatora najczciej peni
wa równie technologi formowania wyrobów o znacznie
nadsiarczan amonu – (NH4)2S2O8, który wraz z aktywatorem
wikszych rozmiarach ni opatki turbin, jak chociaby toroidalne magnesy wykorzystywane w akceleratorach czstek.
N,N,N`,N`-tetrametyloetylenodiamin (TEMED) stanowi
W wyniku dalszych prac udao si znacznie ograniczy
ukad redox. Dodatek inicjatora wynosi od 0,5 do 5%wag w stomoliwo powstawania defektów strukturalnych w produsunku do monomeru organicznego. Miar optymalnej iloci
kowanych wyrobach, co poszerzyo wachlarz potencjalnych
inicjatora jest czas, po którym obserwowany jest gwatowny
zastosowa. W ich zamierzeniach gelcasting mia sta si
wzrost lepkoci masy. Ilo dodanego inicjatora pozwalaa
jedn z gównych metod formowania, która pozwalaaby na
na kontrol procesu, co w konsekwencji zapewnia waciwy
otrzymywanie tak zwanej „ceramiki zaawansowanej”. Niewtprzebieg procesu formowania.
pliwie du zalet omawianej metody by fakt, i w znaczny
Wpyw dodatku inicjatora na lepko ceramicznych mas
sposób obniaa ona koszty produkcyjne, gdy ograniczaa
lejnych z tlenku glinu z udziaem akryloamidu i monoakrylanu
znacznie konieczno zastosowania obróbki mechanicznej
glicerolu przedstawiono na rys. 3 i 4 [6].
po spiekaniu z wykorzystaniem kosztownych narzdzi diaJak wynika z danych przedstawionych na rys. 3 i 4, poprzez dobór odpowiedniej iloci inicjatora mona sterowa
mentowych. Omawiana metoda pozwala na wykorzystanie
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Rys. 2. Schemat ideowy procesu gelcasting

Usieciowana forma polimeru wpywa na ogó
na wzrost wytrzymaoci mechanicznej materiaów
ceramicznych formowanych metod gelcasting,
jednake wzrost parametrów wytrzymaociowych
zaley od rodzaju i iloci zastosowanego rodka
sieciujcego. Zbyt gste usieciowanie moe doprowadzi do obnienia wytrzymaoci mechanicznej,
w wyniku otrzymania sztywnej i kruchej sieci.
Najczciej stosowanymi rodkami sieciujcymi s N,N’-metyleno-bis-akryloamid (MBAM) oraz
diakrylan poli(glikolu etylenowego).
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Stosowane monomery

Pocztkowe badania nad opracowaniem metody gelcasting przeprowadzone byy przy uyciu
monomerów rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach
organicznych. Do monomerów tych naleay wielofunkcyjne akrylany, które w procesie polimeryzacji
tworzyy wysoce usieciowane, sztywne ele.
W celu zmniejszenie kosztów procesu, a take w wyniku
tego, e przemys ceramiczny preferuje produkcj z wykorzystaniem wody, a nie substancji organicznych, rozpoczto
poszukiwania monomerów wodorozpuszczalnych. Prace te
doprowadziy, jak ju wspomniano wczeniej, do rozwinicia
procesu opierajcego si na akryloamidzie jako monomerze organicznym. Akryloamid to amid kwasu akrylowego
o wzorze:

Rys. 3. Wpyw dodatku inicjatora (10%wag wodnego roztworu (NH4)2S2O8)
na zmian lepkoci ceramicznej masy lejnej zawierajcej 82,5%wag Al2O3
i 3%wag. akryloamidu (w stosunku do fazy staej)

czasem, po którym zaczyna si obserwowa gwatowny
wzrost lepkoci ceramicznej masy lejnej (pocztek procesu
polimeryzacji). Czas ten nazywany czasem indukcji czy czasem inicjacji jest jednym z podstawowych parametrów, który
decyduje o powodzeniu procesu technologicznego [6].
Wikszo monomerów stosowanych w procesie gelcasting wykazuje polimeryzacj liniow. W celu uzyskania
trójwymiarowej sieci, w której wszystkie acuchy bd ze
sob zwizane chemicznie poprzez utworzenie mostków
pomidzy makroczsteczkami, stosuje si tzw. rodki sieciujce (rys.5).
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formowanym wyrobom odpowiednie parametry
przy niewielkim procentowym udziale zwizku w
masie. Nowa grupa monomerów zawieraa grup
hydroksylow w czsteczce. Do najpowszechniej stosowanych mona zaliczy m.in. akrylan
2-hydroksyetylu, czy metakrylan 2-hydroksyetylu
o wzorze
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Rys. 4. Wpyw dodatku inicjatora (10%wag wodnego roztworu (NH4)2S2O8)
na zmian lepkoci ceramicznej masy lejnej zawierajcej 82,5%wag Al2O3, i
3%wag. monoakrylanu glicerolu (w stosunku do fazy staej)

Wspóczesne prace badawcze koncentruj si przede wszystkim nad moliwoci
zastosowania nowych wodorozpuszczalnych
monomerów o niskim stopniu toksycznoci
niezawierajcych atomów azotu w czsteczce,
a take nad zastosowaniem rónego rodzaju

H
N

H

O
Jest on podstawowym
i powszechnie stosowanym
w technologii ceramiki monomerem podczas formowania wyrobów ceramicznych
metod gelcasting. Stosujc
a)
b)
akryloamid mona uzyska
Rys. 5. Rodzaje acuchów polimerowych tworzcych si pomidzy czstkami proszku ceraksztatki o bardzo dobrych
micznego: a) liniowe b) usieciowane
waciwociach. Niestety jest
on substancj silnie toksyczn
polisacharydów lub ich pochodnych.
o dziaaniu rakotwórczym. Wedug danych literaturowych,
W Zakadzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki przy
moe on przyczynia si m.in. do powstawania nowotworów
wspópracy
z Katedr Chemii i Technologii Polimerów Wyprzewodu pokarmowego oraz uszkadza ukad nerwowy
dziau
Chemicznego
Politechniki Warszawskiej opracowano
(jest neurotoksyn). W czterostopniowej skali zwizków
nowy,
o
niskim
stopniu
toksycznoci, wodorozpuszczalny
zagraajcych zdrowiu, akryloamid ma najwysz, skrajnie
monomer
zawierajcy
w
czsteczce
dwie grupy hydroksylowe
niebezpieczna not. Z tego powodu monomer ten zaczto
[8,
9].
Nowy
monomer
o
nazwie
monoakrylan
glicerolu zosta
zastpowa metakryloamidem o wzorze:
uzyskany w reakcji glicydolu z kwasem akrylowym (rys. 6).
H
Nowy monomer, monoakrylan glicerolu, zastosowano
przy formowaniu tlenku glinu metod gelcasting. Waciwoci
N
ksztatek wykonanych z Al2O3 przy uyciu nowo zsyntetyzoH
wanego monomeru porównano z waciwociami ksztatek
O
przy formowaniu, których zastosowano handlowy monomer
z jedn grup hydroksylow w czsteczce – akrylan 2-hyMetakryloamid uwaa si za umiarkowanie niebezdroksyetylu (tablica 1).
pieczny dla zdrowia [7]. Zastpienie akryloamidu metakryJak wynika z danych przedstawionych w tablicy 1 wyloamidem powoduje jednak, e otrzymane z jego udziaem
trzymao
na rozciganie ksztatek zawierajcych 5% wag.
ksztatki charakteryzuj si nisz wytrzymaoci mechamonoakrylanu
glicerolu jest ok. 5-krotnie wysza ni ksztatek
niczn w stanie surowym ni w przypadku zastosowania
z
dodatkiem
takiej
samej iloci z akrylanu 2-hydroksyetylu.
akryloamidu.
Podkrelenia
wymaga
take fakt, e gsto wzgldna
W kolejnych pracach badawczych zaczto stosowa
ksztatek
po
procesie
spiekania
formowanych z udziaem 3
monomery niezawierajce atomów azotu w czsteczce.
oraz
5%
wag.
monoakrylanu
glicerolu
wynosia ok. 98%, gdy
Miao to na celu m.in. wyeliminowania lotnych zwizków
dla
ksztatek
formowanych
z
udziaem
akrylanu 2-hydroksyazotu powstajcych podczas usuwania substancji orgaetylu
wynosia
ok.
94%.
nicznych z uformowanych wyrobów. Nadal jednak koncenPodczas bada nad zastosowaniem nowego monometrowano si na tym, aby stosowane substancje elujce
ru,
jakim
by monoakrylan glicerolu, zauwaono take, e
charakteryzoway si niewielk toksycznoci i nadaway
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Rys. 6. Schemat syntezy monoakrylanu glicerolu

uyciem skaningowego mikroskopu elektronowego
[MPa]
przedstawiono na rys. 9.
W cigu ostatnich lat proakrylan 2-hydroksyetylu
5
53.2
92.5
0.48
wadzi si bardzo intensywne
akrylan 2-hydroksyetylu
3
52.7
94.0
0.45
badania nad wykorzystaniem polisacharydów, które
monoakrylan glicerolu
5
57.2
98.0
2.30
jako nietoksyczne i przyjazne
monoakrylan glicerolu
3
55.9
98.0
0.90
rodowisku zwizki, mog
by z powodzeniem stosoTab. 1. Wpyw zastosowanego monomeru akrylanowego na waciwoci ksztatek wykonanych
wane w procesie formowaz Al2O3 metod „gelcasting” [8]
1) gsto wzgldna ksztatek surowych
nia proszków ceramicznych
2) gsto wzgldna próbek spiekanych w 1550oC przez 1h
metod gelcasting. Wród
3) wytrzymao na rozciganie ksztatek surowych
nich najczciej stosowana
jest agaroza, która atwo
rozpuszcza si w wodzie,
a w temperaturze pokojowej
odwracalnie tworzy el. Zastosowanie tego polisacharydu
pozwala na uzyskanie ksztatek z Al2O3 o gstoci wzgldnej
wynoszcej 63% dla próbek surowych oraz powyej 99% dla
próbek spieczonych [10].
Obecne badania nad metod formowania gelcasting
maj na celu nie tylko opracowanie nowych, nietoksycznych dodatków elujcych, ale take opracowanie ukadów
umoliwiajcych zwikszenie wytrzymaoci na zginanie,
zredukowanie napre wewntrznych w wyrobach surowych, czy uzyskanie gstw ceramicznych o wikszym
steniu fazy staej.
Rys. 7. Schemat tworzenia si wiza pomidzy grupami
Z innych prac naley wspomnie zastosowanie polihydroksylowymi polimeru a ziarnem proszku ceramicznego
winylopirolidonu (PVP) jako dodatku do monomeru metakryloamidu. Dodatek ten stosowany jest w celu poprawy
otrzymany monomer moe by zastosowany w formowaniu
wytrzymaoci na zginanie ksztatek surowych z Al 2O 3
metod gelcasting bez dodatku czynnika sieciujcego. Jest
[11]. Zastosowanie ukadu monomer – polimer powoduje
to o tyle istotne, gdy im mniej jest dodatków organicznych,
powstanie sieci polimerowej, która wpywa na zwikszenie
tym proces technologiczny jest
taszy oraz podczas procesu
wypalania wydziela si mniej
gazów. Wynika to z obecnoci
dwóch grup wodorotlenowych
w czsteczce monoakrylanu glicerolu i moliwoci do tworzenia
wiza wodorowych pomidzy
grupami OH polimeru. Wanie
ten fakt umoliwia otrzymanie
usieciowanego polimeru bez stosowania dodatkowych rodków
sieciujcych. Schematycznie
przedstawiono to na rys. 7 i 8.
Rys. 8. Schemat sieci polimerowej wytworzonej z monoakrylanu glicerolu; niewyMikrostruktur surowej
magane jest stosowanie zewntrznego czynnika sieciujcego
ksztatki z Al 2O 3 otrzymanej z
Monomer akrylowy

Zawarto monomeru
[% wag.]

dro1)
[%]

dr2)
[%]

3)

t
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wytrzymaoci ksztatek w stanie surowym w porównaniu do
wytrzymaoci ksztatek otrzymanych jedynie z dodatkiem
monomeru. Ilo wprowadzonego PVP wynosi najczciej
do 2,8 % wag. w stosunku do fazy staej. Wytrzymao na
zginanie ksztatek surowych, przy dodatku PVP 2,8% wag.
wzrasta o ok. 30% w porównaniu do wytrzymaoci na zginanie ksztatek bez dodatku PVP. Naley podkreli, e dodatek
PVP nie powoduje zmniejszenia wytrzymaoci na zginanie
ksztatek po spiekaniu, która wynosi ok. 350 – 400 MPa i jest
zbliona do wytrzymaoci na zginanie ksztatek otrzymanych
bez dodatku PVP. Nie zaobserwowano take znaczcych
rónic w mikrosktrukturze ksztatek surowych i spieków
z dodatkiem PVP oraz bez dodatku tego polimeru.

Wpyw iloci monomeru organicznego na
waciwoci wyrobów formowanych metod
gelcasting
Zasadniczym zagadnieniem w trakcie optymalizacji skadu ceramicznych mas lejnych jest dobór iloci monomeru
organicznego w stosunku do fazy staej. Obecno monomeru w masie lejnej zwizana jest ze zmian jej waciwoci
reologicznych, zapewnieniem odpowiednich waciwoci
formierczych oraz, co najistotniejsze, zapewnieniem wymaganych waciwoci mechanicznych zarówno w stanie
surowym jak i po spiekaniu. Z bada przeprowadzonych
przez Vlajic`a i Kristic`a [12] wynika, i wzrost zawartoci
monomeru organicznego pociga za sob wzrost wytrzymaoci mechanicznej ksztatek w stanie surowym. Jednake
wzrost ten obserwowany jest jedynie do pewnej granicznej wartoci, po osigniciu, której nastpuje gwatowny
spadek wytrzymaoci (rys. 10). Wynika z tego wniosek, i
maksymalna moliwa do uzyskania warto wytrzymaoci
wystpuje tylko w pewnym wskim zakresie zawartoci
spoiwa w stosunku do fazy staej. Dzieje si tak, dlatego,
i przy duej zawartoci spoiwa, wytrzymao ksztatki
ceramicznej jest równa wytrzymaoci polimeru, tak wic
opisywany parametr niezwizany jest wówczas w aden
sposób z wzajemnym oddziaywaniem proszek ceramiczny
– polimer, a zaley jedynie od waciwoci mechanicznych
powstaego acucha lub sieci polimeru. Procentowy wzrost
stenia fazy staej, a tym samym spadek stenia spoiwa
w formowanym wyrobie powoduje do gwatowny spadek
wytrzymaoci mechanicznej (rys. 11). Wiksze stenie
proszku ceramicznego wpywa równie na wzrost lepkoci
masy lejnej, a tym samym wywouje spadek jednorodnoci
i pogarsza przebieg procesu formowania.
Wiksza zawarto substancji organicznych w ceramicznej masie lejnej wpywa równie na spadek gstoci tworzywa po spiekaniu, co zwizane jest ze wzrostem porowatoci
materiau, jak równie moliwoci zdefektowania wyrobu
wskutek nagromadzenia si gazów powstaych w trakcie
procesów wysokotemperaturowych. Dlatego dla kadego
typu spoiwa wskazane jest przeprowadzenie analizy termicznej, w celu opracowania optymalnego programu wypalania
formowanych wyrobów. Ponadto, wzrost dodatku monomeru
organicznego wpywa równie na wzrost skurczliwoci liniowej w formowanym wyrobie po procesie spiekania. Warto
zaznaczy, i dla ksztatek ceramicznych formowanych
metod gelcasting, w wikszoci przypadków zaobserwowa
mona równie znaczn skurczliwo formowanych ksztatek

Rys. 9. Zdjcie z mikroskopu skaningowego ksztatki surowej
z Al2O3 wytworzonej metod „gelcasting” przy zastosowaniu
3,75%wag monoakrylanu glicerolu

przed procesem spiekania, co wynika przede wszystkim ze
zjawiska skurczu polimeryzacyjnego.
Jak wida z przytoczonych danych, w celu uzyskania
ksztatek ceramicznych metod gelcasting odznaczajcych
si podanymi wartociami wytrzymaoci mechanicznej,
odpowiedni gstoci i jednorodnoci, konieczne jest
precyzyjne i wiadome operowanie skadem ceramicznych
mas lejnych. Opracowanie optymalnego skadu pozwala
wówczas na waciwe formowanie wyrobów ceramicznych
o optymalnych parametrach z punktu widzenia ich potencjalnego zastosowania.

Rys. 10. Wpyw iloci monomeru organicznego na wytrzymao mechaniczn w stanie surowym [12]
AM – akryloamid, MBAM – N,N`-metyleno-bis-akryloamid

Rys. 11. Wpyw stenia fazy staej na wytrzymao mechaniczn w stanie surowym [12]

Inne czynniki decydujce o parametrach
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tworzyw ceramicznych formowanych
metod gelcasting
Rozpatrujc procesy reakcji polimeryzacji monomerów
naley zwróci szczególn uwag na zjawiska, których
efektem jest spowolnienie lub te cakowite zatrzymanie
zachodzcych reakcji wewntrz mas lejnych. Oczywistym
staje si fakt, i w przypadku, gdy jeden lub kilka procesów
zaburzy proces polimeryzacji, to w ten lub w inny sposób
znajdzie to swoje negatywne odzwierciedlenie we waciwociach formowanego wyrobu ceramicznego. Miejsca,
w których nie dojdzie do prawidowego spolimeryzowania
monomeru stan si niejako „sabym ogniwem acucha”, co
spowoduje zdefektowanie wewntrznej struktury, a w konsekwencji wpynie na obnienie wytrzymaoci mechanicznej
formowanego elementu.
Przykadem takiego procesu moe by proces tak zwanej
inhibicji tlenowej. Mechanizm tego procesu polega na zmniejszeniu szybkoci reakcji polimeryzacji wskutek wygaszania
stanów wzbudzonych inicjatorów, bd te reakcji z rodnikami, które ulokowane s na atomach wgla z utworzeniem
mao reaktywnych wzgldem wizania podwójnego rodników
nadtlenkowych
R + O2 o R-O-O
Jeli powstae rodniki nadtlenkowe s stabilne, a tym
samym mao reaktywne, to prowadzi to do spowolnienia
lub nawet zatrzymania reakcji polimeryzacji. Reakcja polimeryzacji zostanie wówczas zapocztkowana dopiero
w momencie, w którym inhibitor (tlen) wyczerpie si w reakcji z pierwotnymi rodnikami powstajcymi przez rozkad
inicjatora. Czas niezbdny na zuycie caej iloci inhibitora
jest nazwany czasem indukcji lub inhibicji [13]. Do gównych
czynników, które wpywaj na proces inhibicji tlenowej w trakcie formowania z wykorzystaniem ceramicznych mas lejnych
metod gelcasting naley stenie tlenu w i nad formowanym
elementem z uwzgldnieniem tlenu zaadsorbowanego na
powierzchni proszku ceramicznego, wielko formowanego wyrobu, lepko masy lejnej, temperatura, ilo i rodzaj
uytego inicjatora oraz reaktywno monomeru.
Kluczow rol w trakcie formowania odgrywa, wic rodzaj
atmosfery, w której prowadzony jest proces. W literaturze
odnale  mona wiele prac, w których opisane zostay
badania nad wpywem atmosfery i sposobu prowadzenia procesu (odgazowywaniem mas lejnych) w zwizku
z wystpowaniem zjawiska inhibicji tlenowej [14]. Jung-Soo
Ha w swych badaniach [15] dowiód, i atmosfera, w której
prowadzony jest proces wywiera niebagatelny wpyw na
wytrzymao mechaniczn oraz moliwo powstawania
defektów strukturalnych w ksztatkach formowanych metod
gelcasting. W celach badawczych autorzy artykuu wykonali
próby formowania w rónych warunkach tj. w atmosferze
powietrza, azotu i pod próni.
Przedstawione wyniki bada dowodz, i jedynie atmosfera gazu obojtnego zapewnia prawidowy przebieg
procesu formowania (rys. 12). W dwóch pozostaych przypadkach autorzy zaobserwowali znaczne zdefektowanie oraz
zuszczanie si powierzchni w skutek niewaciwie dobranej
atmosfery procesu.
W przypadku formowania w atmosferze powietrza, pro-

a)

b)

c)

Rys. 12. Wpyw atmosfery na waciwoci powierzchni formowanego elementu [15]; a) powietrze, b) prónia, c) azot

ces inhibicji tlenowej moe w skuteczny sposób zablokowa
procesy polimeryzacji, co uniemoliwia powstanie mostków
polimerowych w ksztatce ceramicznej.
Interesujce wyniki uzyskali równie francuscy naukowcy
Dufaud i Corbel [16], którzy badali proces dyfuzji i inhibicji
tlenowej w przypadku formowania materiaów metod
sterolitograﬁi z wykorzystaniem akrylanów (diakrylanu 1,6heksanodiolu i triakrylanu trimetylolopropanu). Autorzy ci na
podstawie przeprowadzonych bada dowiedli, i zawarto
tlenu nad badan próbk znaczco wpywa na grubo warstwy, która ulega polimeryzacji a tym samym na konwersj
monomeru organicznego, co zwizane jest z tym, i powstae
rodniki znacznie chtniej reaguj z tlenem anieli z innymi
czsteczkami hamujc tym samym przebieg reakcji.
Rozpatrujc czynniki zwizane ze spowalnianiem reakcji
polimeryzacji, a w szczególnoci tych reakcji, które zachodz
wewntrz ceramicznej masy lejnej naley przeanalizowa
równie wpyw lepkoci badanego ukadu. Zaleno ta
zwizana jest ze zjawiskiem dyfuzji oraz adsorpcji tlenu na
powierzchni ziaren proszku ceramicznego. Z reguy reakcje
polimeryzacji spowalniane s przez tlen, sabiej w ukadach
odznaczajcych si du lepkoci, gdy zwizane jest
to z ograniczeniem dyfuzji. Z drugiej za strony Dufaud
i Corbel [16] dowiedli, i wzrost lepkoci masy lejnej moe
ogranicza przebieg reakcji polimeryzacji wskutek obnienia
ruchliwoci rodników w poczeniu z inhibitujcym dziaaniem
tlenu rozpuszczonego w masie oraz zaadsorbowanego na
powierzchni ziaren proszku ceramicznego.
Tak wic, w celu przeciwdziaania procesom inhibicji
(a w szczególnoci inhibicji tlenowej) w procesach technologicznych najczciej stosuje si:
x atmosfer ochronn (azot),
x odgazowanie masy lejnej pod obnionym cinieniem,
x dodatek specjalnych zwizków chemicznych jak np. amin
alifatycznych.

Otrzymywanie ceramiki porowatej
z wykorzystaniem metody gelcasting
Stosujc metod gelcasting mona wytwarza nie tylko
ceramik zwart, lecz take tworzywa porowate o tzw.
strukturze piany, charakteryzujce si wysok porowatoci
otwart. Tego typu tworzywa znajduj zastosowanie m.in.
jako podoa do katalizatorów, ﬁltry do stopionych metali
i gorcych gazów czy porowate biomateriay. Dotychczas,
jedn z metod wytwarzania materiaów porowatych jest
osadzanie zawiesiny ceramicznej na podou ze spienionego tworzywa sztucznego, np. gbce poliuretanowej. Po
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wysuszeniu, podoe polimerowe jest wypalane, a osadzona
warstwa proszku przyjmuje ksztat podoa. Jednake, na
skutek rónej wartoci wspóczynników rozszerzalnoci
cieplnej poliuretanu i ceramiki oraz koniecznoci odprowadzenia znacznej iloci gazów powstaych podczas wypalania
podoa polimerowego, powstaj pknicia na ciankach
ceramiki porowatej, co w znaczcy sposób obnia wytrzymao mechaniczn takich tworzyw.
Ceramiczne tworzywa porowate otrzymywane metod
gelcasting wytwarzane s albo przez mechaniczne spienianie albo poprzez wtaczanie gazu do ceramicznej masy
lejnej, która nastpnie ulega zelowaniu w wyniku procesu
polimeryzacji. Mechaniczne spieniane ceramicznej masy
lejnej uatwia wprowadzenie rónego typu rodków pianotwórczych (np. zwizków o nazwach handlowych Tergtol
TMN-10, Triton X114, Tween 80). Podczas energicznego
mechanicznego mieszania tej zawiesiny tworzy si struktura
piany, której utrwalenie nastpuje poprzez jej zelowanie,
po dodaniu rodków inicjujcych proces polimeryzacji. Po
wytworzeniu piany, etap elowania musi nastpi na tyle
szybko, aby piana nie ulega tzw. „zapadniciu” na skutek
dziaania si kapilarnych i grawitacyjnych. W swoich badaniach Potoczek [17] metod gelcasting otrzyma ceramik korundow o porowatoci w zakresie 57–85% i wytrzymaoci
na zginanie 9 MPa przy porowatoci 85%. Zastosowa przy
tym przyjazne dla rodowiska biopolimery (agar i agaroz)
jako rodki elujce.
Drugim sposobem wytwarzania tworzyw porowatych
przy zastosowaniu metody gelcasting jest wprowadzenie do
zawiesiny proszku ceramicznego pcherzy gazu, najczciej
azotu, przy jednoczesnym energicznym mieszaniu. Do ceramicznej masy lejnej naley doda wówczas take rodka
powierzchniowo czynnego, który stabilizuje pian przez duszy okres czasu, poprzez redukcj napicia powierzchniowego na granicy faz gaz – ciecz [18]. Zdjcie mikrostruktury
ceramicznego tworzywa porowatego otrzymanego metod
gelcasting przedstawiono na rys. 13.

Rys. 13. Zdjcie ceramicznego tworzywa porowatego wytworzonego metod wprowadzania pcherzy N2 do gstwy
ceramicznej

do rozwijania i stosowania techniki gelcasting w produkcji
rónorodnych elementów ceramicznych. Przedsibiorstwa
rozpoczy produkcj m.in. wirników dla potrzeb przemysu
lotniczego z azotku krzemu (rys. 15) i specjalnych czci
samochodowych z fosforanu cyrkonowo sodowego.
Rozpoczto take prace nad zastosowaniem metody
gelcasting do produkcji pytek póprzewodzcych o skomplikowanych ksztacie z wglika krzemu oraz tzw. mikkich
magnesów z ferrytów. W ramach jednego z projektów
w Stanach Zjednoczonych prowadzane s równie badania,
majce na celu wdroenie produkcji na szerok skal maszyn wirnikowych dla turbin gazowych z azotku krzemu dla
przemysu samochodowego. Koncerny byyby bardziej za-

Zastosowanie metody gelcasting
w przemyle
Rys. 14. Ksztatka ceramiczna z tlenku glinu wykonana meto-

Jak ju wspomniano, metoda gelcasting jest szczególd „gelcasting” w Zakadzie Technologii Nieorganicznej i Cenie efektywna do wytwarzania elementów ceramicznych
ramiki Wydziau Chemicznego Politechniki Warszawskiej
o skomplikowanych ksztatach (rys. 14), bez koniecznoci stosowania skomplikowanych urzdze pracujcych pod
wysokimi cinieniami, dlatego
wprowadzenie tej metody do
wieloseryjnej produkcji wydaje
si by bardzo opacalne.
Wdraanie metody gelcasting
do produkcji przemysowej rozpoczo si na pocztku lat 90tych ubiegego wieku w Stanach
Zjednoczonych, w ramach specjalnego programu podpisanego
a)
b)
pomidzy Oak Ridge National
Laboratory a kilkoma amerykaRys.15. Wirniki turbiny z azotku krzemu wykonane metod gelcasting [19]; a) o rednicy
skimi przedsibiorstwami [7, 20].
15 cm, b) o rednicy 18 cm
W ramach tej wspópracy ﬁrmy
miay moliwo nabycia licencji
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interesowane produkcj pojazdów osobowych i ciarowych
z turbinami gazowymi, gdyby koszty wytwarzania czci
ceramicznych byy nisze. Gelcasting moe by kluczem do
wytwarzania elementów ceramicznych konkurencyjnych dla
wytwarzanych obecnie elementów stalowych.
Szacuje si, e w przyszoci metoda gelcasting bdzie
stosowania w przemyle w wielu nowych sektorach, takich
jak: produkcja duych elementów do silników samolotowych,
wytwarzanie maych elementów silników turboodrzutowych,
prdnic turbinowych pracujcych w samochodach o napdzie
hybrydowym oraz pomocniczego systemu energetycznego
dla lotnictwa.

[3]

Podsumowanie

[7]

W artykule przedstawiono gówne czynniki wpywajce
na przebieg procesu formowania tworzyw ceramicznych
metod gelcasting. Jest to jedna z kilku bardzo intensywnie
rozwijanych metod formowania wyrobów tzw. ceramiki zaawansowanej, umoliwiajca otrzymanie wyrobów o skomplikowanym ksztacie. Zasada procesu gelcasting polega na
przygotowaniu ceramicznej masy lejnej z udziaem upynniacza, wodorozpuszczalnego monomeru organicznego,
inicjatora, aktywatora (katalizatora) i rodka sieciujcego. Tak
przygotowan mas lejn wlewa si do nieporowatej formy
wykonanej z odpowiedniego materiau, w której nastpuje
proces elowania masy. Po tym procesie wyrób jest usuwany z formy, suszony i poddawany procesowi wypalania.
Podstawow rol w tym procesie odgrywa monomer, który
w wyniku procesu polimeryzacji czy poszczególne ziarna
proszku ceramicznego nadajc wyrobowi odpowiedni
gsto i wytrzymao mechaniczn. Poprzez dobór odpowiedniej iloci inicjatora, aktywatora i rodka sieciujcego
steruje si czasem, po którym rozpoczyna si proces polimeryzacji monomeru i wzrost lepkoci ceramicznej masy
lejnej, oraz parametrami formowanego wyrobu. W artykule
zasygnalizowano take wyniki prac wasnych nad syntez
i zastosowaniem nowego wodorozpuszczalnego monomeru
o niskiej toksycznoci - monoakrylanu glicerolu. Ze wzgldu
na obecno dwóch grup hydroksylowych w czsteczce nie
jest wówczas konieczny dodatek rodka sieciujcego do
tego monomeru, co obnia koszty procesu, a take zmniejsza ilo gazów powstajcych podczas procesu wypalania
wyrobu ceramicznego.

[4]
[5]
[6]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

[18]

Praca naukowa ﬁnansowana ze rodków budetowych
na nauk w latach 2005-2006 jako projekt badawczy Nr 3
T08D 004 28.
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