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Streszczenie
Wodne zawiesiny mas ceramicznych wystpuj we wszystkich technologiach ceramiki szlachetnej oraz w wikszoci technologii ceramiki technicznej. Moliwo uzyskiwania stabilnych reologicznie zawiesin wynika z waciwoci ukadu: minera ilasty – woda. Umiejtno regulacji lepkoci, tiksotropii i gstoci przez stosowanie reologicznych substancji pomocniczych stwarza szerokie moliwoci dostosowywania parametrów mas lejnych do wymaga procesu wytwórczego. Od kilku lat, coraz szersze zastosowanie w technologiach przygotowania mas znajduj nowe wysokoenergetyczne techniki mielenia, co stawia nowe wymagania surowcom i parametrom reimu technologicznego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki bada waciwoci reologicznych w funkcji uziarnienia wodnej zawiesiny kaolinu
KOC poddanego procesowi wysokoenergetycznego mielenia przy uyciu mynka MicroCer Netzsch GmbH.
Sowa kluczowe: kaolin, mielenie wysokoenergetyczne, zawiesina wodna, waciwoci reologiczne

RHEOLOGICAL PARAMETERS OF KAOLIN KOC WATER SUSPENSIONS
Water suspended bodies are present in all technologies of ne ceramics and in majority of cases of technical ceramics. The rheologically stable suspensions result from unique properties of the clayey mineral - water system. In connection with technological skills of the
regulation of viscosity, tixothropy and density by the usage of rheological auxiliaries ( uidizers, plasticizers, stabilizers, preservants etc),
there is wide range of opportunities to adjust the rheological parameters of ceramic powder suspensions to requirements of the manufacturing process. Since a few years, the high - energy milling techniques are widely used in technologies of preparing the bodies. In the
paper, the results of research into the rheological parameters as a function of grain size are shown, related to the kaolin KOC after a high
energy milling process, using MicroCer Ball Mill.
Keywords: Kaolin, High-energy milling, Water slurry, Rheological properties

1. Wprowadzenie
Waciwoci reologiczne ceramicznych mas lejnych opieraj si na specycznym zachowaniu mineraów ilastych
w obecnoci wody. Objawia si to obecnoci zrónicowanych adunków elektrycznych na powierzchniach ziaren. Klasycznym przykadem takiego zachowania moe by minera
kaolinit - glinokrzemian o budowie warstwowej typu 1:1, opisany wzorem Al4[Si4O10](OH)8. Teoretycznie kaolinit zawiera 46,54% SiO2, 36,50% Al2O3, 13,96% H2O, ale spotykane
s róne podstawienia izomorczne kationów Al3+ oraz Si4+,
co wpywa na jego waciwoci. Podstawowym elementem
struktury kaolinitu jest pakiet zbudowany z tetraedrycznej
warstwy krzemowo-tlenowej oraz oktaedrycznej warstwy glino-tleno-wodorotlenowej (Rys. 1) [1, 2]. Pakiety poczone
s ze sob wizaniami wodorowymi. Przyczyn powstawania
adunków na powierzchniach blaszkowatych ziaren kaolinitu
moe by wiele, a do podstawowych zaliczamy dysocjacj
grup jonotwórczych, zerwanie wiza midzy atomami na
powierzchni blaszek kaolinitu, nierównowane przechodzenie do roztworu jonów przeciwnie naadowanych, retrakcja

Rys. 1. Budowa strukturalna i obraz blaszek minerau Kaolinitu [1].
Fig. 1. Structure and appearance of kaolinite plates [1].

kationowa oraz nierównomiern adsorpcj na powierzchni czstki jonów obu znaków lub absorpcj jonów jednego znaku (Rys. 2) [2-4]. Rodzaj adunków powstajcych
na powierzchniach ziaren kaolinitu zaley równie od pH
rodowiska. Przy wartociach pH 6,5 na powierzchniach
bocznych adunek jest ujemny, a na krawdziach adunek
dodatni. Przy wartociach 6,5 pH 7,5 zanikaj adunki
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dodatnie na krawdziach kaolinitu, a gdy pH przekracza warto 8,0 zanikaj wszystkie adunki powierzchniowe. Opisany rozkad adunków, odpowiednie pH oraz asymetria wielkoci powierzchni ziaren kaolinitu (Rys. 2) powoduj dominacj adunku ujemnego oraz powstanie elektrycznej warstwy podwójnej wokó tych ziaren. Modykujc szeroko
tej warstwy, poprzez stosowanie rónorodnych jonowych
upynniaczy, jestemy w stanie w szerokim zakresie regulowa parametry reologiczne mas ceramicznych.

Rys. 2. Rozkad adunku elektrycznego na ziarnach kaolinitu.
Fig. 2. Distribution of electric charge on kaolinite surfaces.

Mineray ilaste charakteryzuj si zrónicowanym uziarnieniem, zwykle wielko ziaren waha si od 0,2 do 10 m.
Ogldajc pod mikroskopem skaningowym surowce ilaste
obserwuje si zwykle due aglomeraty drobnych ziaren o pokroju blaszek i o rónym „sposobie” pocze . Od sposobu
tworzenia aglomeratów zaley atwo ich dyspergowania
w procesach mielenia lub mieszania.
Na temat zachowania si kaolinów w procesie mielenia
funkcjonuj dwa pogldy. Pierwszy dotyczy mielenia na sucho, drugi mielenia ich wodnych zawiesin. Przy rozdrabnianiu na sucho blaszki mineraów ilastych ulegaj mechanicznej degradacji, co pokazay prace Kohlera [5] i Reynoldsa
[6]. Efekt niszczenia struktury potwierdza praca Takashi [7],
w której pokazane s dyfraktogramy kaolinu surowego i kaolinu po suchym mieleniu w czasach 48, 96 i 144 godzin. Natomiast podczas mielenia wodnych zawiesin kaolinu przeduanie czasu mielenia skutkuje jedynie lepsz dyspersj
aglomeratów na drobniejsze o rozmiarach poniej 1 m [5].
Jednak, aby to wywoa wymagane s czasy mielenia powyej 60 godzin.
Obecnie w technologiach ceramicznych systematycznie wprowadza si techniki wysokoenergetycznego mielenia w mynach typu „Atritor” lub „Agitator Bed”. Brak jest
danych dotyczcych wpywu wielkoci rozdrobnienia lub
stopnia zdyspergowania surowców ilastych na parametry
reologiczne wodnych ich zawiesin poddanych takiemu procesowi mielenia. Ta wanie tematyka zostaa podjta w niniejszym artykule.

0,3 do 0,4 mm. Dua prdko obrotowa, masa wirnika i kulek powodoway bardzo intensywne procesy rozdrabniania.
Dziki cigemu przepywowi moliwe byo pobranie próbek
zawiesiny po upywie 5, 15, 30 i 50 min. Czasy te wybrano
na podstawie wczeniejszych obserwacji zachowania podczas mielenia mas ceramicznych, zawierajcych w skadzie
ponad 25 % surowców ilastych. Jako próbk porównawcz
uyto zawiesin kaolinu KOC o tej samej gstoci, rozmieszan w mieszadle migowym w czasie 30 min. Pobrane
próbki zawiesiny, w pierwszej kolejnoci zostay poddane badaniom skadu ziarnowego i waciwoci reologicznych, Aby
unikn wtórnej aglomeracji, próbki przed pomiarem przez
okres 5 minut dyspergowano przy uyciu ultradwików. Kumulacyjne (Rys. 3) i populacyjne (Rys. 4) rozkady wielkoci
ziaren, oraz wielkoci ziaren d50 i dmoda (Tabela 2), wyznaczono wykorzystujc analizator ziarnowy SediGraph serii 5000
rmy Micromeritics. Dodatkowo, na podstawie wartoci d50
i dmoda, wyliczono szybko zmian uziarnienia w poszczególnych przedziaach czasowych (Rys. 5). Dla penego obrazu
oznaczono równie powierzchnie waciw BET (Tabela 2)
przy uyciu urzdzenia ASAP rmy Micromeritics oraz wyliczono szybko zmian powierzchni waciwej w funkcji czasu mielenia (Rys. 6). Badania reologiczne przeprowadzono
przy uyciu reometru Brookeld DV-III RV, oznaczajc tiksotropi i lepko dynamiczn (Rys. 7) przy jednakowej prdkoci cinania 52,1 sek-1 oraz krzywe pynicia w penym zakresie napre cinajcych (Rys. 8). Ponadto przeprowadzono obserwacje ziaren kaolinitu (Rys. 9) przy wykorzystaniu
skaningowego mikroskopu elektronowego typu Nova Nano
SEM 200 rmy FEI Company. W celu sprawdzenia, czy podczas mielenia wystpuje niszczenie struktury kaolinitu przeprowadzono badania struktury kaolinitu przy zastosowaniu
dyfrakcji rentgenowskiej przy uyciu urzdzenie XRD 7 rmy Rich Seifert & Co. Oznaczenia te wykonano dla kaolinu
nie mielonego (Rys. 10) oraz po mieleniu w dwóch rónych
czasach 15 min. (Rys. 11) oraz 50 min. (Rys. 12).

3. Omówienie wyników
Do bada zastosowano kaolin KOC pochodzcy z Kopalni Surowców Mineralnych „Surmin-Kaolin” w Nowogrodcu. Jest to wzbogacany, biao wypalajcy si surowiec
kaolinowy przeznaczony gównie dla przemysu ceramicznego. Na podstawie skadu chemicznego i mineralogicznego podanego w Tabeli 1, mona stwierdzi wysok zawarto mineraów ilastych oraz do du, jak na kaolin, ilo
drobnoziarnistego kwarcu.
Tabela 1. Analiza chemiczna oraz skad mineralogiczny kaolinu KOC
Table 1. Chemical and mineralogical composition of KOC kaoline.

2. Metodyka badawcza
Analiza chemiczna* [% wag.]

Kaolin KOC Surmin-Kaolin zosta poddany procesowi
mielenia przy wykorzystaniu wysokoenergetycznego mynka
laboratoryjnego Netzsch MicroCer. Proces ten przeprowadzono metod cigego przepywu. Porcja zawiesiny w iloci okoo 500 ml i gstoci pocztkowej 1,25 g/cm3, cyrkulacyjnie przepywaa przez komor mielc. Wysoka energia
mielenia pochodzia od ceramicznego wirnika (Y-ZrO2), który obracajc si z prdkoci 4200 obr/min, wprawia w ruch
wirowy zawiesin i ceramiczne mielniki (Y-ZrO2) o rednicy
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SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

Na2O

K2O

51,5

34,5

0,54

0,54

0,08

0,12

0,63

0,01

Skad mineralogiczny* [% wag.]
kaolinit

illit

kwarc

inne

80

9

9

2

* Dane producenta KSM Surmin-Kaolin
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Tabela 2. Wartoci wielkoci ziaren d50 i dmoda oraz powierzchni waciwej kaolinu KOC, w funkcji czasu mielenia (d50 i dmoda wyznaczone w zakresie pomiarowym urzdzenia).
Table 2. The average values d50, dmoda and specic surface area of
KOC kaoline related to milling time (d50 i dmoda determined in measuring range of device).
Czas mielenia [min.]

0

5

15

30

50

d50 [ m]

1,27

0,91

0,78

0,45

0,33

dmoda [ m]

2,02

1,12

1,00

0,52

0,33

Udzia ziaren
poza zakresem
pomiarowym
<0,2 m [%]

6,0

15,7

17,2

23,6

30,2

Powierzchnia
waciwa [m2/g]

5,71

11,08

16,67

24,13

36,71

do wzrostu powierzchni rozwinicia rozdrabnianego materiau, naleaoby oczekiwa cigego spadku prdkoci zmian
wielkoci ziaren. Poniewa obserwuje si przeciwny efekt,
nasuwa si wniosek, e przy tak wysokoenergetycznym mieleniu, mog zachodzi procesy rozbijania zarówno aglomeratów, jak i krystalitów mineraów ilastych. Wyniki dotyczce zmian powierzchni waciwej (Tabela 2, Rys. 6) potwierdzaj powysze obserwacje. Powierzchnia waciwa BET
ronie, co ju tumaczy zmian parametrów reologicznych
zawiesiny. Przy staej iloci wody w zawiesinie i wzrocie
iloci rozdzielonych ziaren, ilo wody zaczyna by niewystarczajca do utrzymanie odpowiedniej gruboci warstwy
pomidzy poszczególnymi ziarnami. Zmniejszajce si odlegoci midzyziarnowe powoduj, e siy Van der Waalsa
mog powodowa wtórn aglomeracje, co równie wpywa na pogorszenie lepkoci zawiesiny. Natomiast stabilizacja i wzrost szybkoci zmian powierzchni waciwej, moe
wiadczy o pocztku niszczenia pojedynczych krystalitów
mineraów ilastych.
Przedstawione na Rys. 7 wyniki pomiarów lepkoci dynamicznej, tiksotropii oraz powierzchni waciwej pokazuj
znaczny wzrost wszystkich tych parametrów, proporcjonal-

Ju podczas mielenia, po upywie okoo 15 min., zaobserwowano pierwsze wizualne objawy zmiany parametrów
reologicznych zawiesiny, wyrane zmniejszenie pynnoci
i to pomimo niskiej pocztkowej gstoci wynoszcej jedynie
1,25 g/cm3. W procesie dalszego mielenia
obserwowano dalsze zmniejszenie pynnoci, a po upywie 50 min. pompa utrzymujca cyrkulacje masy, nie bya w stanie dalej jej przepompowywa.
Pomimo e dua cz ziaren znalaza si poza zakresem pomiarowym analizatora Sedigraph, wydaje si, e prezentowane wartoci charakterystyczne
d50 i dmoda oraz niemierzalna pozostao
<0,2 m dobrze ilustruj zmiany w uziarnieniu kaolinu po wysokoenergetycznym
mieleniu w mynie MicroCer. Szczególnie
interesujce wyniki pokazuje rozkad populacyjny (Rys. 4), na którymi mona wyróni dwie gówne grupy ziaren. Frakcja
gruba od 7 do 20 m najprawdopodobniej reprezentuje kwarc, którego w kaoli- Rys. 3. Rozkady ziarnowe kumulacyjne kaolinu KOC w funkcji czasu mielenia.
nie jest okoo 10%, oraz due aglomeraty Fig. 3. Cumulative particle size distributions of KOC kaoline as a function of milling time.
mineraów ilastych. Ziarna o tej wielkoci
szybko zanikaj, przesuwajc si w kierunku uziarnienia drobniejszego. Ziarna
kwarcu ulegaj mechanicznemu rozdrobnieniu, a aglomeraty mechanicznej dyspersji. Frakcje poniej 5 m, to prawdopodobnie odpowiadajce ziarnom kaolinitu
i illitu (Tabela 1), przesuwaj si w kierunku uziarnienia submikronowego, o czym
wiadczy wzrost udziau ziaren poza zakresem pomiarowym. Równie istotnych
danych dostarczaj wyliczone szybkoci
zmian uziarnienia w funkcji czasu mielenia. Pocztkowo obserwuje si duy spadek wartoci szybkoci zmian uziarnienia,
aby po 15 min. zauway stabilizacj lub
nawet niewielki wzrost. Opierajc si na
znanych teoriach mielenia (Rittingera czy
Bonda) [7], opisujcych wydatek energe- Rys. 4. Rozkady ziarnowe populacyjne kaolinu KOC w funkcji czasu mielenia.
tyczny podczas mielenia proporcjonalny Fig. 4. Frequency particle size distributions of KOC kaoline as a function of milling time.
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wej, a wzrost jej wartoci wynika ze
zwikszania liczby wiza elektrycznych typu powierzchnia – krawd
odpowiadajcych za tiksotropi.
Rónica w charakterystyce
zmian lepkoci i tiksotropii potwierdza tez, e podczas wysokoenergetycznego mielenia zachodz bardziej skomplikowane zjawiska ni typowa dyspersja aglomeratów ziaren
kaolinitu. Wzrastajca liczba ziaren
kaolinitu i illitu wywouje niedomiar
wody, aby rozdzieli nowo powstajce ziarna kaolinitu. To z kolei powoduje zmniejszanie odlegoci pomidzy tymi ziarnami, wzrost si Van der
Rys. 5. Szybko zmian uziarnienia kaolinu KOC w funkcji czasu mielenia.
Waalsa i wtórn aglomeracj.
Fig. 5. Rate of grain size changes of KOC kaoline as a function of milling time.
Zmiany zachowania si zawiesin
kaolinu w funkcji uziarnienia pokazuj równie krzywe pynicia przedstawiajce zaleno napre cinajcych w funkcji prdkoci cinania
(Rys. 8). Ze wzgldu na znajdujc
si w ukadzie pompujcym pewnej
ilo wody, w momencie napeniania
ukadu zawiesin, wystpia istotna
zmiana jej gstoci. Z tego powodu
nie przedstawiono w wynikach krzywej pynicie wyjciowej próbki masy
lejnej, poniewa jej pomiar obarczony by zbyt duym bdem. Pozostae
krzywe pokazuj istotne zmiany we
waciwociach reologicznych tych
zawiesin. Krzywa pynicia po 5 min.
mielenia charakteryzuje si przebieRys. 6. Szybko zmian powierzchni waciwej BET kaolinu KOC w funkcji czasu mielenia.
giem pseudoplastycznym, pokazuFig. 6. Rate of specic surface changes of KOC kaoline as a function of milling time.
jc mechanizm rozrzedzania cinaniem. Przy niskich prdkociach cinania wystpuje efekt antytiksotropii,
a przy wysokich prdkociach typowej tikstropii. Przebieg pozostaych
krzywych pynicia, po 15, 30 i 50
min. mielenia, mona okreli jako
rozrzedzany cinaniem o charakterze pseudoplastycznym, a w zakresie wyszych prdkoci cinania zbliony do Newtonowskiego. Zakres
osiganych napre (równie lepkoci) ronie wraz ze zwikszaniem
czasu mielenia. Biorc pod uwag
jednakow gsto zawiesiny, zmiany charakterystyki krzywych pynicia naley powiza gównie ze stopRys. 7. Zmiany lepkoci dynamicznej, tiksotropii i powierzchni waciwej w funkcji czasu mielenia.
niem
zdyspergowania kaolinu.
Fig. 7. Changes of viscosity, thixotropy and specic surface area of KOC kaoline as a function of
Odpowiedzi
na pytanie czy wymilling time.
stpuj mechaniczna degradacja
nie do czasu mielenia. Zmiana wartoci tiksotropii w funkcji
ziaren kaolinitu podczas mielenia,
czasu mielenie maj charakter zbliony do liniowego, natoszukano poprzez ich obserwacje za pomoc mikroskopu
miast zaleno zmiany lepkoci zbliona jest do rozkad poskaningowym (Rys. 9) oraz porównujc wyniki bada metotgowego. Liniowy przebieg zmian tiksotropii moe wiadd dyfrakcji rentgenowskiej próbek po zmieleniu w czasach
czy o staoci mechanizmu tworzenia struktury tiksotropo15 i 50 min. oraz próbki niemielonej (Rys. 10).
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Rys. 8. Krzywe pynicia wodnych zawiesin kaolinu KOC w zalenoci od dugoci czasu mielenia.
Fig. 8. Rheological ow curves of KOC kaoline water dispersions as a function of milling time.

a)

b)

c)

d)

e)

intensywnoc

Rys. 9. Obraz mikroskopowy SEM kaolinu KOC po zmieleniu w mynku MicrCer w czasie: a) 0 min., b) 5 min., c) 15 min., d) 30 min.
i e) 50 min.
Fig. 9. SEM images of koline KOC milled using MicrCer Mill for: a) 0 min., b) 5 min., c) 15 min., d) 30 min. and e) 50 min.

50 min.
15 min.
standard
kaolinit
kwarc

10

20
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40

50
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2 Θ, deg
Rys. 10. Dyfraktogramy rentgenowskie kaolinu KOC nie mielonego oraz mielonego przez 15 i 50 min.
Fig. 10. X-ray diffraction patterns of raw KOC kaoline and the samples milled for 15 min. and 50 min.
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Obserwacje mikroskopowe SEM ziaren kaolinu KOC po
rónych czasach mielenia nie pokazuj istotnych zmian. Na
zdjciach widoczne s pojedyncze ziarna, jak i aglomeraty
i skupiska ziaren kaolinitu. Na ich podstawie mona stwierdzi obecno coraz to drobniejszych ziaren, ale nie ma dowodów wiadczcych o niszczeniu struktury kaolinitu.
Wicej informacji na ten temat daj badania przy zastosowaniu dyfrakcji rentgenowskiej. Widoczne na dyfraktogramach zmiany intensywnoci pików kaolinitu i wyrane
podnoszenie si ta w miar wzrostu czasu mielenia, odpowiednio dla 15 i 30 min., wiadcz o pojawiajcej si amorcznoci wynikajcej z destrukcji struktury krystalogracznej
tego minerau w trakcie intensywnego mielenia.
Reasumujc uzyskane wyniki naley stwierdzi, e za
zaobserwowane zmiany parametrów reologicznych zawiesiny kaolinitu odpowiadaj dwa zjawiska: coraz wiksza dyspersja aglomeratów ziaren kaolinitu oraz najprawdopodobniej pojawiajcy si wraz z przeduaniem czasu
wysokoenergetycznego mielenia pocztek niszczenia pojedynczych ziaren kaolinitu.

4. Wnioski
1. Wysokoenergetyczne mielenie w istotny sposób wpywa
na parametry reologiczne wodnej zawiesiny surowca kaolinowego KOC Surmin-Kaolin.
2. Uziarnienie kaolinu poddanego mieleniu w mynku
MicroCer, opisywane wielkoci ziarna d50 zmienia si
od 1,27 m do 0,33 m, a powierzchnia waciwa od
5,71 do 36,71 m2/g.
3. Zmniejszenie wielkoci czstek powoduje istotny wzrost
lepkoci i tiksotropii oraz charakterystyki przebiegów
krzywych pynicia wodnej zawiesiny kaolinu KOC.
4. Wyliczone wartoci szybkoci zmian uziarnienia i powierzchni waciwej oraz zmiana charakteru krzywych
pynicia na zagszczane cinaniem (pomimo bardzo
niskiej gstoci zawiesiny) wskazuj na zaistnienie innych przyczyn wpywajcych na parametry reologiczne
zawiesiny ni jedynie aktywna dyspersja skupisk ziaren kaolinitu.
5. Zastosowana metoda dyfrakcji rentgenowskiej, z duym prawdopodobie stwem wskazuje na moliwo wystpienia niszczenia struktury krystalogracznej ziaren
kaolinitu podczas wysokoenergetycznego mielenia surowca kaolinowego.
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