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Streszczenie
Przedstawiono wyniki badaĔ upáynniania wodnej zawiesiny kaolinowej na bazie kaolinu KOC krzemianami sodu, potasu i litu o róĪnych moduáach krzemianowych. Scharakteryzowano krzywe páyniĊcia mody¿kowanych zawiesin kaolinu KOC o stĊĪeniu 40 % obj., jak i
efektywnoĞü upáynniania tych dyspergatorów.
Sáowa kluczowe: upáynniacze, zawiesina, reologia, krzemiany alkaliczne

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF CERAMIC SUSPENSIONS MODIFIED BY
SODIUM, POTASSIUM AND LITHIUM SILICATES
DeÀocculation of a water suspension containing 40 vol.% of the KOC kaolin with different water soluble silicates was studied and the results
are shown. Sodium, potassium and lithium silicates were applied. Flow curves have demonstrated different activity of these deÀocculants.
Keywords: Dispersing agent, Slurry, Rheology, Alkali silicates

1. Wprowadzenie
Do mody¿kacji wáaĞciwoĞci zawiesin proszków surowców ceramiki tradycyjnej zazwyczaj stosuje siĊ sól sodową
polikwasu krzemowego. Mechanizmem upáynniania zawiesin
w tym przypadku jest wymiana jonowa wywoáującą zmianĊ
potencjaáu elektrokinetycznego na powierzchni ziaren (stabilizacja elektrostatyczna) [1, 2]. SkutecznoĞü upáynniających wáaĞciwoĞci szkáa wodnego sodowego zaleĪy od jego
moduáu krzemianowego (SiO2/Na2O [mol/mol]) oraz rodzaju
zawiesiny ceramicznej. Niekiedy istnieje koniecznoĞü wprowadzania innych niĪ Na+ kationów potencjaáotwórczych [3,
4]. Dlatego w prezentowanej pracy przeprowadzono badania nad okreĞleniem wpáywu rodzaju kationu: Na+, Li+, K+
oraz moduáu krzemianowego (zwanego teĪ molowym) na
efektywnoĞü upáynniania zawiesin ceramicznych. Porównywano krzywe páyniĊcia i upáynniania zawiesin w zaleĪnoĞci
od iloĞci i rodzaju Ğrodka upáynniającego. UwagĊ zwrócono na efekty mody¿kacji zawiesin ceramicznych krzemianem litu, który stanowi cenny mody¿kator wáaĞciwoĞci tworzyw ceramicznych.

2. Zakres i metodyka badaĔ
Mając na wzglĊdzie aspekty porównawcze nowych upáynniaczy krzemianowych, do badaĔ wytypowano zawiesiny na

bazie kaolinu KOC. Kaolin KOC z kopalni Maria III charakteryzuje siĊ dobrymi skáonnoĞciami do upáynniania wynikającymi przede wszystkim z morfologii kaolinitu oraz zdolnoĞci jonowymiennych. Kaolin KOC w tym zakresie jest traktowany
jako standard, gdyĪ kaolinity o uporządkowanej strukturze
Tc posiadają wysoką zdolnoĞü wymiany kationów powierzchniowych. Wymiana ta zachodzi praktycznie natychmiast [5].
Zawiesiny sporządzono poprzez zmieszanie kaolinu
KOC z wodą destylowaną zachowując udziaá fazy staáej wynoszący 40 % obj. w taki sposób, Īe objĊtoĞü dodawanych
upáynniaczy wynikającą z ich gĊstoĞci odejmowano od iloĞci wprowadzanej wody, natomiast iloĞci dodawanego upáynniacza w zakresie od 0,1 do 0,5 % wag. liczono w stosunku do suchego kaolinu.
Badania reologiczne przeprowadzono przy uĪyciu reometru rotacyjnego ¿rmy Brook¿eld DV-III+, o wspóáosiowych cylindrach SC4-21 i SC4-29, z wykorzystaniem programu Rheocalc wg obowiązujących norm [6]. Zakres stosowanych szybkoĞci Ğcinania byá róĪny i wynikaá ze stopnia
upáynnienia zawiesin, natomiast zmiany szybkoĞci Ğcinania
zgodnie z normą nastĊpowaáy co 30 sekund [6].
Parametry testowanych szkieá wodnych pochodzących
z Zakáadów Chemicznych „Rudniki” przedstawiono w Tabeli 1. LepkoĞü dynamiczna produktów odnosi siĊ do technologii ich produkcji [7]. LepkoĞü szkieá wodnych jest zmienna
i miĊdzy innymi zaleĪy od skáadu tlenkowego, temperatury,
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Tabela 1. Rodzaje szkieá wodnych zastosowanych do mody¿kacji zawiesiny kaolinowej.
Table 1. Parameters of water soluble silicates used for modi¿cation of the kaolin slurry.
Symbol szkáa wodnego

Moduá molowy

LepkoĞü dynamiczna [mPas]

GĊstoĞü (20oC) [g/cm3]

Skáad tlenkowy* [%]

R-137

3,3

3,2

1,37-1,40

Na2O+SiO2
35,00

R-140

3,0

2,9

1,40-1,43

Na2O+SiO2
36,00
Na2O+SiO2

R-150

2,0

1,93

1,50-1,53

RK-115

3,95

3

1,200

K2O+SiO2
29,30

RK-125

3,91

10

1,247

K2O+SiO2
27,92

RK-138

3,25

850

1,377

Li2OǜnSiO2

3,0-3,5

3,0

1,900

40,00

K2O+SiO2
38,49
Li2O+SiO2
22,10

* pozostaáoĞü stanowi woda.

moduáu krzemianowego oraz rodzaju pierwiastka alkalicznego. Wszystkie badane produkty byáy ¿ltrowane, tj. zawartoĞü zanieczyszczeĔ nie przekraczaáa 0,1 % [8].

3. Analiza wyników badaĔ
Z punktu widzenia reologicznego, gĊstwy ceramiczne
klasy¿kowane są jako ciecze reoniestabilne, których krzywe
páyniĊcia zazwyczaj przedstawiają skomplikowane przebiegi.
W ogólnoĞci moĪna przyjąü, Īe jest to rezultat nakáadania
siĊ krzywych páyniĊcia podstawowych modeli reologicznych.
Badania wykazaáy, iĪ zawiesiny kaolinowe – upáynniane
zarówno szkáem wodnym sodowym, potasowym jak i litowym – wykazują wáaĞciwoĞci tiksotropowe oraz przepáywy
pseudoplastyczne przy wzrastających i malejących szybkoĞciach Ğcinania (Rys. 1-8).
Przepáywy pseudoplastyczne, gdzie wraz ze wzrostem
szybkoĞci Ğcinania maleje lepkoĞü pozorna táumaczy siĊ
stopniowym uporządkowaniem wewnĊtrznych struktur zawiesiny wzdáuĪ kierunku páyniĊcia. W zakresie niskich i Ğrednich szybkoĞci Ğcinania uporządkowania te są róĪne w zaleĪnoĞci od iloĞci i rodzaju stosowanych upáynniaczy.
Przy wysokich szybkoĞci Ğcinania struktury wewnĊtrzne
zawiesiny rozpadają siĊ na pojedyncze ziarna. Samodzielnie przepáywające ziarna w tych warunkach posiadają caákowicie zorientowane poáoĪenia wzdáuĪ kierunku przepáywu.
Efektem jest stabilizacja oporu wewnĊtrznego, a krzywe páyniĊcia przyjmują postaü prostych teoretycznie dąĪących do
jednego punktu, jeĞli nie wystąpi zjawisko tzw. blokady dylatancyjnej (Rys. 3). W rzeczywistoĞci zjawiska te są bardziej
skomplikowane, ale dla potrzeb analizy krzywych páyniĊcia
takie podejĞcie jest wystarczające.
Przepáywy tiksotropowe uzaleĪniają rozpad struktur wewnĊtrznych nie tylko od szybkoĞci Ğcinania, ale od czasu Ğcinania. Badania wykazaáy, Īe powstawanie i rozpad struktur
zawiesiny kaolinowej nie są natychmiastowe, lecz uzaleĪnione od stopnia upáynnienia zawiesiny. W przypadku szkieá
wodnych sodowych im wiĊcej jest upáynniacza tym szybciej
stabilizuje siĊ struktura dyspersyjna. Generalnie objawia siĊ
to zmniejszeniem pĊtli histerezy naprĊĪeĔ oraz zmniejsze-
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niem efektu false body (Rys. 1-3). Efekt false body objawia
siĊ pozostaáoĞcią naprĊĪeĔ Ğcinających w zawiesinie przy
braku Ğcinania i jest charakterystyczny dla przepáywów plastycznie tiksotropowych (Rys. 2, 6). Na wykresach wypeánione punkty pomiarowe oznaczają wzrastające szybkoĞci
Ğcinania, natomiast nie wypeánione lub jaĞniejsze – malejące szybkoĞci Ğcinania.
W szczególnoĞci moĪna zauwaĪyü takĪe fakt, Īe najsilniejsza struktura tiksotropowa wystĊpuje przy najsáabiej
upáynnionej zawiesinie (Rys.1). Nie odpowiada to jednak
wielkoĞci pola histerezy naprĊĪeĔ, bowiem istotny wpáyw ma
szybkoĞü jej odbudowy [9]. W tym przypadku, tj. przy dodatku szkáa wodnego R –137 w iloĞci 0,05 % wag., ze wzglĊdu na niewielką odlegáoĞü miĊdzyziarnową (IPS), struktura wewnĊtrzna zawiesiny jest sáabo podatna na zniszczenie i odbudowuje siĊ szybko. W skrajnym przypadku moĪe
doprowadziü do zjawiska synerezy [3]. WiĊksze iloĞci tego
upáynniacza powodują lepsze upáynnienie, co uwidacznia siĊ
mniejszymi oporami przepáywu, tj. poniĪej 100 mPa, i tym samym wiĊkszą skáonnoĞcią do zniszczenia i odbudowy struktury tiksotropowej. Zjawisko to wymaga jednak wiĊcej czasu i objawia siĊ wiĊkszymi polami pĊtli histerezy naprĊĪeĔ.
Opory przepáywu mody¿kowanych zawiesin kaolinowych są tym mniejsze im wiĊcej jest szkáa wodnego sodowego oraz niĪszy moduá krzemianowy. W przypadku zastosowania szkáa wodnego o module 2,0 opory te mieszczą siĊ
w zakresie 10–100 mPa. Nie jest to jednak zaleĪnoĞü prosta i wiąĪe siĊ prawdopodobnie nie tylko z iloĞcią wprowadzanego sodowego kationu potencjaáotwórczego, ale takĪe
z tzw. komplementarnoĞcią przestrzenną, zwáaszcza dotyczącą szkieá wodnych o moduáach poniĪej 3,0.
Z punktu widzenia reologii klasycznej, woda w zawiesinie jest elementem dyskretnym, tj. nie uczestniczy w oddziaáywaniu miĊdzyziarnowym. Tymczasem wiadomo, Īe
w temperaturze pokojowej zawiera klastery 5. cząsteczek
H2O, mogące wystĊpowaü w postaci pentameru lub tetraedru (H2O)5, a wiĊc podobnie jak ziarno ceramiczne posiadaü wáaĞciwoĞci punktu materialnego [5, 10].
RównieĪ szkáo wodne sodowe Na2OǜnSiO2 w bliskim zasiĊgu posiada uporządkowaną strukturĊ [8]. JeĞli struktury
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Rys. 1. Krzywe páyniĊcia zawiesiny kaolinowej z róĪnymi iloĞciami upáynniacza R-137.
Fig. 1. Rheograms of kaolin slurry with different contents of R-137.

Rys. 2. Krzywe páyniĊcia zawiesiny kaolinowej z róĪnymi iloĞciami upáynniacza R-140
Fig. 2. Rheograms of kaolin slurry with different contents of R-140.

Rys. 3. Krzywe páyniĊcia zawiesiny kaolinowej z róĪnymi iloĞciami upáynniacza R-150.
Fig. 3. Rheograms of kaolin slurry with different contents of R-150.

te niezaleĪnie od Ğrodowiska powiązane są
z moduáem krzemianowym, wówczas istnieje moĪliwoĞü dostosowania ich do warunków powierzchniowych kaolinitu i adsorpcji
na jego powierzchni. Mechanizm wymiany
jonowej doprowadza do zamiany uprzywilejowanych powierzchniowych jonów kompensujących np. Ca++ lub Mg++ na potencjaáotwórczy jon Na+, ale prawdopodobnie
z zachowaniem komplementarnoĞci przestrzennej bezwodnika kwasu krzemowego,
mimo Īe nie posiada on wáaĞciwoĞci hydrofobowych. W tym przypadku bĊdzie to
wytrącony z roztworu związek CaO nSiO2,
a rezultatem dodatkowe powiĊkszenie warstwy dyfuzyjnej [2, 6]. JeĞli w wyniku przesycenia jonów potencjaáotwórczych warstwy dyfuzyjne wokóá ziaren bĊdą na siebie zachodziü, nastąpi wzrost oporu przepáywu. Sytuacja taka wystĊpuje przy wprowadzeniu do zawiesin kaolinowych R-150
w iloĞciach powyĪej 0,3 % wag. (Rys. 3).
NaleĪy zaznaczyü, Īe stĊĪenie wszystkich
badanych zawiesin kaolinowych jest porównywalne.
Zawiesiny na bazie kaolinu KOC
mody¿kowane szkáem wodnym potasowym
posiadają inne przebiegi krzywych páyniĊcia
(Rys. 4-6). Przede wszystkim w czasie przepáywu wykazują wyĪsze opory, tj. zakresie
100–1000 mPa. Gáówną przyczyną takiego
zachowania jest mniejsze stĊĪenie potasowych jonów potencjaáotwórczych w zawiesinie, bowiem moduá krzemianowy badanych
upáynniaczy potasowych wynosiá powyĪej 3
przy zmniejszonym stĊĪeniu szkáa wodnego
(Tabela 1). ObniĪenie moduáu krzemianowego wiąĪe siĊ z istotnym wzrostem lepkoĞci szkáa wodnego, co utrudnia ich produkcjĊ. Z Tabeli 1 wynika, Īe obniĪenie moduáu krzemianowego o 0,7 powoduje wzrost
lepkoĞci pozornej potasowych szkieá wodnych o ok. 850 mPas, zaĞ ich gĊstoĞci tylko o ok. 0,2 g/cm3.
Znaczące obniĪenie oporów páyniĊcia
zawiesin obserwuje siĊ dopiero przy dodatku RK 138 w iloĞci powyĪej 0,4 % wag.
W tym przypadku sumaryczny udziaá tlenków K2O + SiO2 wynosi ok. 38,5 i jest porównywalny z najlepiej upáynniającym R-150.
Mimo Īe udziaá wymienionych tlenków jest
porównywalny, ich moduáy krzemianowe
róĪnią siĊ o ok. 1,25.
Krzywe páyniĊcia zawiesin mody¿kowanych potasowym szkáem wodnym posiadają mniejsze powierzchnie pĊtli histerezy naprĊĪeĔ i prawie wszystkie wykazują mniejsze efekty false body. ĝwiadczy to
o mniejszej sztywnoĞci struktury tiksotropowej i szybszym jej odbudowywaniu. SztywnoĞü struktury tiksotropowej oznacza jej wy-

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 3, (2011)

549

A. STEMPKOWSKA, P. IZAK, L. OGàAZA

trzymaáoĞü mechaniczną przy braku Ğcinania [1]. Podobnie jak w poprzednim wypadku przyczyną jest niedostateczne upáynnienie zawiesin i wynikająca z tego niska wartoĞü IPS. Wyjątkiem są zawiesiny mody¿kowane RK-138 w iloĞciach powyĪej 0,4 % wag.
W tych przypadkach wystĊpuje istotne obniĪenie tarcia wewnĊtrznego, ale z wykazaniem
silnych wáaĞciwoĞci tiksotropowych zawiesin
związanych z efektem false body (Rys. 6).
Wprowadzenie do zawiesiny kaolinowych
stabilizowanego potasowego szkáa wodnego
powoduje prawie zupeáną utratĊ wáaĞciwoĞci
upáynniających (Rys. 7).
Dla obniĪenia lepkoĞci potasowych szkieá
wodnych czĊsto dodaje siĊ tzw. stabilizatoRys. 4. Krzywe páyniĊcia zawiesiny kaolinowej z róĪnymi iloĞciami upáynniacza RK-115. rów. Steryczny mechanizm stabilizacji RKFig. 4. Rheograms of kaolin slurry with different contents of R-115.
125 etylenodwuaminą (EDTA), jaki w tym
przypadku zachodzi, prawdopodobnie blokuje wymianĊ jonową na powierzchni kaolinitu i w efekcie doprowadza do zbliĪenia siĊ
ziaren w zawiesinie. ZbliĪenie to jest niewielkie, bo nie wywoáuje istotnego wzrostu przyciągających siá van der Waalsa, tj. Àokulacji
[3, 11]. Istniejąca oddzielnie zdyspergowana
faza potasowego szkáa wodnego w zawiesinie kaolinowej powoduje jednak wyraĨne obniĪenie sztywnoĞci jej struktury tiksotropowej i z tego powodu krzywe páyniĊcia są charakterystyczne dla przepáywów binghamowskich. Jak wykazaáy badania zachowanie takie jest maáo wraĪliwe na iloĞci wprowadzanego upáynniacza (Rys. 7).
Wprowadzenie do 40 % zawiesiny kaolinowej litowego szkáa wodnego powoduje sukcesywne obniĪenie oporów przepáywu w miaRys. 5. Krzywe páyniĊcia zawiesiny kaolinowej z róĪnymi iloĞciami upáynniacza RK-125.
rĊ wzrostu jego zawartoĞci. W badanym zaFig. 5. Rheograms of kaolin slurry with different contents of R-115.
kresie szybkoĞci Ğcinania opór ten mieĞci siĊ
w zakresie 100-1000 mPa (Rys. 8).
Przebiegi krzywych páyniĊcia są charakterystyczne do przepáywów binghamowskich. ĝwiadczy to o sáabej sztywnoĞci i podatnej na odksztaácenie strukturze tiksotropowej. W ogólnoĞci moĪna stwierdziü, Īe przebiegi krzywych páyniĊcia są podobne do zawiesin mody¿kowanych potasowym szkáem
wodnym.

4. Podsumowanie
EfektywnoĞü upáynniania zawiesin kaolinowych jest uzaleĪniona od iloĞci i rodzaju
Ğrodka upáynniającego. W przypadku szkieá
wodnych przede wszystkim zaleĪy od iloĞci
Rys. 6. Krzywe páyniĊcia zawiesiny kaolinowej z róĪnymi iloĞciami upáynniacza RK - 138. jonów potencjaáotwórczych. Wynika z stąd, Īe
Fig. 6. Rheograms of kaolin slurry with different contents of R-138.
dominującym mechanizmem upáynniania jest
wymiana jonowa związana z wytrącaniem siĊ
nierozpuszczalnych w wodzie krzemianów.
Mechanizm ten dostarcza jonów potencjaáo-
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twórczych, które w zawiesinie kaolinowej elektrostatycznie odpychają ziarna kaolinitu. Ale
odmienne dziaáanie poszczególnych krzemianów rozpuszczalnych w wodzie moĪna táumaczyü zarówno wielkoĞcią promienia jonowego
K+ > Na+ > Li+, odpowiednio 133, 95 i 60 pm,
jak i zdolnoĞcią do specy¿cznej adsorpcji związanej z komplementarnoĞcią przestrzenną bezwodnika krzemowego. Warto w tym zakresie
przeprowadziü dodatkowe badania.
ZdolnoĞci upáynniające poszczególnych
szkieá wodnych przedstawia Rys. 9.

5. Wnioski
Rys. 7. Krzywe páyniĊcia zawiesiny kaolinowej z róĪnymi iloĞciami upáynniacza RK
–125. EDTA.
Fig. 7. Rheograms of kaolin slurry with different contents of R-125 stabilized with
EDTA.

Wszystkie krzemiany rozpuszczalne w wodzie mają wáaĞciwoĞci upáynniające zawiesiny.
Ze wzglĊdu na róĪną skutecznoĞü upáynniania
ich zastosowanie powinno takĪe uwzglĊdniaü
inne aspekty technologiczne.
Szkáo wodne sodowe typu R–150 posiada
najlepsze wáaĞciwoĞci stabilizujące zawiesiny
na bazie kaolinu KOC.
Szkáo wodne litowe speánia wáaĞciwoĞci
upáynniacza w wyĪszym zakresie stĊĪeĔ w stosunku do suchej masy w zawiesinie kaolinowej.
Wynika to z niedoboru potencjaáotwórczych jonów litowych.
Najmniej skutecznym upáynniaczami zawiesin kaolinu KOC są wodne szkáa potasowe.
W szczególnoĞci dotyczy to produktu RK–125
stabilizowanego EDTA.
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