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Streszczenie
Istotnym etapem w procesie przetwarzania nanoproszku ceramicznego w produkt kocowy jest zapobieganie utracie jego
potencjalnych wyjtkowych waciwoci – co rozumie si jako zapobieganie utracie nanometrowych rozmiarów czstek proszku (a potem
ziaren w produkcie nalnym). T trudn sztuk warto poczy z mao skomplikowan technicznie metod formowania wyrobów [1] – np.
technik slip casting, czyli metod odlewania mas lejnych do form porowatych. Celem, do którego naley dy przy zastosowaniu tej
techniki jest konieczno uzyskania stabilnej i zdeaglomerowanej zawiesiny czstek proszku charakteryzujcej si optymaln dla metody
wartoci parametru lepkoci.
Starajc si speni wymagania wymienione powyej, w badaniach przeprowadzonych nad procesem upynniania mas lejnych
z nanoproszku Al2O3 (30%obj.) jako rodki dyspergujce zastosowano di- i oligosacharydy wprowadzone w ilociach 0,19%wag. i 1%wag.
(w przeliczeniu na mas proszku ceramicznego): sacharoza, maltoza (dwucukry) oraz -cyklodekstryna (cykliczny oligosacharyd).
Zastosowanie tych zwizków – cho podobnych w budowie chemicznej – skutkowao znacznymi rónicami w parametrach reologicznych
badanych gstw. Jednoczenie przeprowadzone pomiary wielkoci aglomeratów w masach nie wskazay, by wprowadzenie którego
z analizowanych upynniaczy drastycznie wpyno na rozmiar zawieszonych czstek. Takie obserwacje mog wskazywa na bardzo
skomplikowany i zarazem ciekawy mechanizm upynniania nano-Al2O3 w ukadzie wodnym – tj. zaleno waciwoci reologicznych ukadu
nie tylko od charakteru chemicznego wprowadzonych dodatków (i oddziaywa o charakterze stricte chemicznym), ale najprawdopodobniej
take od subtelnych interakcji na poziomie struktury rozwaanej dyspersji.
Sowa kluczowe: tlenek glinu, nanomateria, lepko, upynniacze, wglowodany

DI- AND OLIGOSACCHARIDES AS PLASTICIZERS FOR NANOPARTICLE CERAMIC SLURRIES
Prevention of the loss of nanometric size of nanopowder particles is a crucial point during powder processing into the nal item. It is
worth to combine this dif cult task with a technically easy way of product forming [1] – method of slip casting. The objective which is to be
gained using this method is the stable, deagglomerrated and deaggregated suspension of powder particles. The slurry should also have
an optimal viscosity parameter and it is important for the additives to be soluble in water, nontoxic and environment friendly.
To meet the requirements mentioned above, di- and oligosaccharides were used as plasticizers for Al2O3 (30 vol%) nanoparticle
slurries (water dispersions). Saccharides, saccharose, maltose (disaccharides) and -cyclodextrin (cyclic oligosaccharide) were applied in
low concentrations: 0.19 wt% and 1 wt% (in relation to ceramic powder mass). The use of these sugars – similar of chemical constitution
– produced considerable differences In rheological parameters of the examined slurries. It is also important to emphasize that the
incorporation of any substance mentioned did not result in reduction of size of the suspended agglomerates. These observations may
indicate that there is very complicated and interesting plasticizing mechanism of nano-Al2O3 water slurries – i.e. the system rheological
properties dependence on chemical character of loaded substances (and stricte chemical in uence), but probably also on subtle
interactions on dispersion structure level.
Keywords: Alumina, nanomaterial, viscosity, dispersants, carbohydrates

Wprowadzenie
Historia ceramiki nierozerwalnie czy si z rozwojem
cywilizacji, jest czci historii rodzaju ludzkiego i odzwierciedla zmieniajce si zwyczaje i rytuay cywilizacyjne.
I tak, od najdawniejszych czasów ludzie wykonywali z gliny
przedmioty wotywne, które wyraay ich uczucia religijne.
Okoo 12000 lat temu, gdy czowiek zacz uprawia rol,
pojawia si ceramika uytkowa. Kolejne stulecia to udoskonalanie metod wytwarzania wyrobów ceramicznych,
pojawianie si nowych celów zastosowa – od wyrobów
uytkowych czy ceramiki budowlanej do ozdób i bibelotów
ceramicznych. Jednake dopiero ostatnie stulecie pozwolio
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na odkrycie moliwoci zwizanych z wytwarzaniem ceramiki
– na kojarzenie jej nie tylko z glinianymi wazami, cegami
czy porcelanowymi liankami. Ceramika okazaa si by
doskonaa take do zastosowa technicznych – jako materia
konstrukcyjny o znacznej odpornoci na korozj (chemiczn,
ciepln), materia odporny termicznie, a w przypadku wielu
zwizków – biokompatybilny. Poczenie wybranych waciwoci surowców ceramicznych z kolejnym „odkryciem”
XX wieku – rozmiarem nano – pozwolio na rozszerzenie
zakresu podanych waciwoci materiaów. Zakadajc
nawet, e metody otrzymywania nanosurowców – a wic
nanoproszków ceramicznych – s ju dobrze opracowane,
to problemem pozostaje nadal zachowanie nanometrowego
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rozmiaru ziaren podczas wszystkich etapów przetwarzania
tyche surowców. Cho najbardziej „niebezpiecznym” dla
rozmiaru nano czstek pozostaje etap wysokotemperaturowy
wytwarzania materiaów nieporowatych, to nie mniej istotny
jest etap formowania.
Zastosowanie metody odlewania mas lejnych do form
porowatych (slip casting) wydaje si by bardzo dobrym
rozwizaniem problemu kosztów (w tym take nakadów
energetycznych) etapu formowania nanoproszków ceramicznych. Kluczowym pozostaje jednake dobór zwizków
upynniajcych, które speniayby nastpujce warunki:
– dobre waciwoci upynniajce przy wprowadzeniu
niewielkich iloci upynniacza, tj. umoliwienie uzyskania
stabilnej w czasie zawiesiny nanoproszku charakteryzujcej si nisk lepkoci (moliwie najblisz rozpuszczalnikowi),
– umoliwienie lub uatwienie rozbicia aglomeratów czstek
nanoproszku (niewtpliwie obecnych w surowcu),
a przy tym:
– rozpuszczalno w wodzie (co umoliwi zastosowanie
bezpiecznego i popularnego rozpuszczalnika),
– nietoksyczno w kadym etapie procesu ceramicznego,
take podczas wysokotemperaturowej obróbki przygotowywanego wyrobu (w rozumieniu bezpieczestwa nie tylko
dla badacza, ale take dla rodowiska naturalnego),
– moliwo cakowitego usunicia podczas etapu wypalania.
Potencjalne ródo takich moliwoci Autorzy dostrzegli
w wglowodanach – midzy innymi w maltozie i sacharozie,
cukrach atwo dostpnych i tanich, a take w -cyklodekstrynie, oligosacharydzie cyklicznym.

Badania i wyniki
Materiay
W badaniach wykorzystano nanoproszek tlenku glinu
NanoTek Aluminum Oxide rmy Nanophase Technologies
Corporation o redniej wielkoci ziarna 44 nm (wielko
ziarna miecia si w zakresie od 10 do 100 nm) i powierzchni waciwej wyznaczonej metod BET równej 35 m2/g.
Gsto teoretyczna wyznaczona w piknometrze helowym
wynosia 3,538 g/cm3. Nanoproszek stanowi mieszanin
faz delta: gamma w stosunku 30:70. W przeprowadzonych
badaniach jako rodki upynniajce zastosowano: sacharoz
(POCh), maltoz (POCh) i -cyklodekstryn (Merck) (wzory
strukturalne czsteczek zastosowanych wglowodanów
przedstawiono na Rys.1). W roli rozpuszczalnika uyto wod
redestylowan.

Metodyka bada
Przeprowadzono badania lepkoci mas lejnych z nanoproszku tlenku glinu. W skad masy lejnej wchodzi nanoproszek tlenku glinu (30%obj.), dodatek wglowodanu (0,19%wag.
i 1%wag.) penicy rol upynniacza oraz woda redestylowana
jako rozpuszczalnik. Skadniki masy lejnej byy mieszane 90
minut z prdkoci 300 obr./min. w odrodkowym mynie
kulowym PM100 rmy Retsch. Po wymieszaniu mierzono
lepko otrzymanych mas lejnych z nanoproszku tlenku glinu
posugujc si wiskozymetrem DV-II+ Pro rmy Brook eld
oraz badano wielkoci aglomeratów obecnych w takich
masach, stosujc Autosizer 4800 rmy Malvern Instruments
Ltd. Nastpnie mas lejn poddawano 15-minutowemu
dziaaniu ultrad wików (225 W, 20 kHz) generowanych
przez homogenizer ultrad wikowy Model 3000 Ultrasonic
homogenizer, Biologics, Inc. Po zakoczeniu dziaania homogenizera ponownie mierzono lepko mas lejnych oraz
wielkoci aglomeratów w nich obecnych.
Pomiarów wielkoci aglomeratów w poszczególnych
masach lejnych dokonywano z zastosowaniem metody
statycznego rozpraszania wiata, mierzc intensywno
promieniowania laserowego rozproszonego przez zawiesin. Z wymieszanej masy lejnej pobierano za pomoc
odpowiedniej pipetki próbk o objtoci 1 l i umieszczano
j w naczynku pomiarowym urzdzenia Autosizer 4800 rmy
Malvern Instruments Ltd. zawierajcym wod redestylowan
(do pomiarów niezbdne byo uzyskanie transparentnego
roztworu). Pomiarów dokonywano w temperaturze 25oC,
przy zastosowaniu promieniowania laserowego o dugoci
fali 633 nm.

Wyniki i wnioski
Pomiar podstawowej waciwoci reologicznej, jak
jest lepko ceramicznej masy lejnej z nanoproszku tlenku glinu, pokaza rónice w stopniu upynnienia tych mas
przy zastosowaniu rónych wglowodanów w charakterze
upynniaczy (Rys. 2). Rónice mona próbowa wytumaczy biorc pod uwag kryterium struktury analizowanych
zwizków. Porównujc lepkoci gstw, których nie poddano dziaaniu ultrad wików, mona zauway, e jedynie
0,19%wag.-owy dodatek sacharozy skutkowa obnieniem
lepkoci w stosunku do ukadu niezawierajcego upynniacza. W pozostaych przypadkach obserwuje si podwyszenie wartoci tego parametru – niezalenie od tego, czy
czsteczka upynniacza skadaa si z dwóch jednostek
cukrowych (maltoza), czy z siedmiu ( -cyklodekstryna). Tu

Rys. 1. Wzory strukturalne czsteczek sacharydów zastosowanych jako upynniacze w przeprowadzonych dowiadczeniach: a) sacharoza,
b) maltoza, c) -cyklodekstryna
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Rys. 2. Porównanie lepkoci mas lejnych z nanoproszku tlenku glinu o steniu 30%obj wykonanych z dodatkiem maltozy, sacharozy
i -cyklodekstryny. Porównanie wpywu rodzaju i iloci wprowadzonych wglowodanów oraz zastosowania ultradwików. (Pomiary lepkoci przy szybkoci cinania 33 s-1)

Rys. 3. Porównanie wielkoci aglomeratów obecnych w masach lejnych z nanoproszku tlenku glinu o steniu 30%obj wykonanych z dodatkiem
maltozy, sacharozy i -cyklodekstryny. Porównanie wpywu rodzaju i iloci wprowadzonych wglowodanów oraz zastosowania ultradwików

naley zwróci uwag na znaczne podobiestwo w budowie
maltozy i badanej cyklodekstryny – czsteczki obydwu maj
u podstawy swej budowy piercienie glukozowe – oraz ich
rónic w odniesieniu do sacharozy, zbudowanej z piercieni
glukozy i fruktozy. Porównujc opisane wyej wyniki pomiarów lepkoci z wnioskami, do jakich doszli Falkowski i In.
[2] mona sugerowa, e rónice w lepkociach wywoane
s odmiennymi sposobami adsorpcji tyche sacharydów
na powierzchni czstek nanoproszku. Sugestie dotyczce
takiego wanie mechanizmu upynniania gstw ceramicznych z nano-Al2O3 pojawiaj si take w pracy Akinca [3],
nie potwierdzaj ich jednak próby bada przeprowadzonych
przez Autorów.
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Nie do pominicia wydaje si take wniosek, i mechanizm adsorpcyjny – nawet jeeli wpywa na lepkoci opisywanych gstw ceramicznych – nie ma udziau znaczcego. Dolna cz wykresu na Rys. 2 pokazuje bowiem, e najwiksz
rol przy obnieniu lepkoci mas lejnych peni zastosowane
ultrad wiki. W niektórych przypadkach mog one bowiem
powodowa nawet 10-krotne (w stosunku do gstwy, w której
nie zastosowano nad wikawiania) obnienie omawianego
parametru reologicznego. Warto take zwróci uwag, i
zastosowanie ultrad wików pozwolio w znacznym stopniu
obniy skok lepkoci gstw zawierajcych wglowodany
– w przypadku -cyklodekstryny i maltozy mona nawet przy-
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j, e lepkoci mas, w których zastosowano ultrad wiki,
s niezalene od iloci wprowadzonych dodatków.
Otrzymane i przebadane ceramiczne masy lejne charakteryzoway si znaczn stabilnoci (powyej 3 tygodni),
naley jednak zaznaczy, e w prawie adnym z analizowanych przypadków nie udao si znaczco obniy lepkoci
gstwy ceramicznej (w stosunku do mas niezawierajcych
dodatków upynniajcych).
Porównanie wyników pomiarów reologicznych gstw
przed i po zastosowaniu ultrad wików moe sugerowa,
e zastosowanie tych ostatnich wyra nie obniy wielko
aglomeratów obecnych w masach lejnych. Wykres na Rys.
3 pokazuje jednak, e drastycznych zmian nie ma. Ultrad wiki w pewnym stopniu deglomeruj gstw – obserwuje si obnienie wielkoci aglomeratów o ok. 30-40 nm
– jednak w adnym przypadku nie ma miejsca cakowite
rozbicie aglomeratów (do wartoci redniej wielkoci czstek proszku). Analiza wykresu na Rys. 3 prowadzi take do
wniosku, i przede wszystkim zastosowanie dezintegratora
ultrad wikowego (a nie wprowadzenie wglowodanowych
zwizków upynniajcych) jest czynnikiem decydujcym
o rozbijaniu aglomeratów. Autorzy chcieliby jednak podkreli
pewne przypuszczenie wynikajce z analizy Rys. 3: otó
w obydwu przypadkach – zarówno przed jak i po zastosowaniu dezintegratora – najwiksze aglomeraty obecne byy
w gstwach zawierajcych -cyklodekstryn. Obserwacja ta
moe sugerowa, i cykliczne, do due – w porównaniu
z disacharydami – czsteczki cyklodekstryny mog w pewien
sposób (by moe wanie przez oddziaywania adsorpcyjne)
„czy” kilka czstek nanoproszku na tyle silnie, e utrudnione jest rozbicie powstaego aglomeratu [4].
Sumaryczna analiza wykresów na Rys. 2 i 3 prowadzi
Autorów do kolejnych przypuszcze. Jak mona zauway,
zastosowanie ultrad wików nie pociga za sob wyra nej
deaglomeracji badanych zawiesin. Jednoczenie obserwuje si znaczce obnienie lepkoci przebadanych mas po
zastosowaniu dezintegratora. Pomimo braku osignicia
przy zastosowaniu zbadanych sacharydów penego oczekiwanego rezultatu (tj. otrzymania zawiesiny o maej lepkoci
i nieposiadajcej aglomeratów powyej 100nm), nie jest
znana odpowied na pytania: co spowodowao tak drastyczn zmian lepkoci gstw? By moe klucz tkwi w oddziaywaniach na poziomie struktury wiza wodorowych
tych wodnych zawiesin, istnieje te prawdopodobiestwo
– opierajc si na wczeniej przeprowadzonych badaniach
[5] i doniesieniach literaturowych [6] – e zasadniczy wpyw
ma na t struktur (a w kocu take parametry zawiesin)
struktura chemiczna zastosowanych dodatków. Poznanie
sposobu, w jaki budowa przestrzenna czsteczki – oprócz
budowy stricte chemicznej – wpywa na proces upynniania
pozwoli na projektowanie nowych zwizków o lepszych
waciwociach upynniajcych.

Praca zostaa s nansowana przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyszego, Grant nr N205 009 31 / 0353.
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