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Streszczenie
W pracy przedstawiono sposób otrzymywania homogenicznych czarnych szkieá na bazie silseskwioksanów drabinkowych.
Przeprowadzone badania strukturalne (XRD, MIR) otrzymanych metodą zol-Īel kseroĪeli wykazaáy, Īe charakteryzują siĊ one budową
drabinkową. W celu uzyskania czarnych szkieá otrzymane kseroĪele w formie litego materiaáu wypalono w atmosferze ochronnej w temp.
800°C (temperatura dobrana na podstawie badaĔ DTA). Badania strukturalne (XRD, MIR) wykazaáy, Īe po wypaleniu otrzymano w peáni amor¿czne czarne szkáa.
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PREPARATION OF BLACK GLASSES BASED ON LADDER-LIKE SILSESQUIOXANES
The paper presents a method for obtaining homogenous black glasses based on ladder-like silsesquioxanes. The structural research
(XRD, MIR) of xerogels obtained by using a sol-gel method evidenced their ladder-like structure. In order to obtain black glasses, solid
materials of dried xerogels were burned in an inert atmosphere at 800°C: the temperature was selected basing on DTA studies. Structural
studies (MIR, XRD) after the burning shown that the resultant black glasses were fully amorphous.
Keywords: Black glasses, Ladder-like silsesquioxanes, Structural studies

1. WstĊp
Czarne szkáa są materiaáami o strukturze amor¿cznej
krzemionki, w której dwa jony O2- zastąpione zostaáy jonem
C4-. DziĊki lokalnemu zwiĊkszeniu gĊstoĞci wiązaĔ wykazują one doskonaáe wáaĞciwoĞci mechaniczne, elektryczne
oraz odpornoĞü termiczną [1]. Otrzymywanie homogenicznych szkieá z ukáadu Si-O-C przez klasyczne topienie zestawu surowcowego jest bardzo trudne ze wzglĊdu na dekompozycjĊ materiaáu do krystalicznego SiO2 i SiC oraz proces
utleniania [np. 2]. Problemy pojawiające siĊ podczas tradycyjnego otrzymywania szkieá nie wystĊpują w przypadku zastosowania metody zol-Īel, czyli hydrolitycznej polikondensacji. Pozwala ona na obniĪenie temperatury otrzymywania
szkáa i przez to otrzymanie homogenicznego, amor¿cznego czarnego szkáa. Zastosowanie drabinkowych prekursorów silseskwioksanowych, zawierających w swojej strukturze wiązania Si–C, pozwala na kontrolowanie stechiometrii
otrzymywanych Īeli. Dodatkowo wiązania te zostają zachowane podczas procesu otrzymywania szkáa.
Powodem, dla którego wzrasta zainteresowanie czarnymi
szkáami jest moĪliwoĞü stosowania ich jako powáoki ochronne na róĪnych podáoĪach. Charakteryzują siĊ one duĪą wytrzymaáoĞcią mechaniczną, termiczną, itp. co pozwala na
rozszerzenie zastosowania pokrywanych materiaáów [3].

Celem pracy byáo wytworzenie homogenicznych czarnych szkieá na bazie silseskwioksanów drabinkowych oraz
charakterystyka wpáywu warunków preparatyki na ich strukturĊ.

2. Preparatyka i metody pomiarowe
Materiaáy Īelowe przygotowano stosując metodĊ alkoholanową. Przygotowano cztery roztwory o zmiennym stosunku metylotrietoksysilanu (MTES, CH3Si(OC2H5)3) do wody:
A - 2:1, B - 4:1, C - 6:1 i D - 8:1. Przy pomocy 1M HCl ustalono pH roztworu na poziomie 3. Roztwór mieszano w temperaturze 60-80°C przez 4 godziny. Proces Īelowania rozpocząá siĊ po dodaniu 2M NH4OH, a zakoĔczyá siĊ przy pH
= 8 po 48 godzinach, w temperaturze pokojowej. Po wysuszeniu otrzymano przeĨroczysty kseroĪel. Proces wypalania odbywaá siĊ w temperaturze 800°C w beztlenowej atmosferze argonu.
Pomiary FTIR zostaáy wykonane przy uĪyciu spektrometru Bio-Rad FTS-60 w zakresie od 4000 do 400 cm-1 po akumulacji 128. skanów, przy rozdzielczoĞci wynoszącej 4 cm-1.
Zastosowano standardową metodĊ pastylkową KBr.
Pomiary XRD zostaáy wykonane na dyfraktometrze PANalytical X’Pert Pro MD. Zastosowano lampĊ Cu KĮ1 oraz
monochromator Ge (111). UĪyto standardowej geometrii Bragg-Brentano. Krok wynosiá 0,008° i zakres 5-90° 2q.
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3. Wyniki i dyskusja
Gáównym celem pracy byáo otrzymanie tzw. czarnych
szkieá na bazie silseskwioksanów drabinkowych oraz okreĞlenie wpáywu warunków preparatyki silseskwioksanów drabinkowych, w odniesieniu do iloĞci uĪytej wody, na strukturĊ
otrzymanych czarnych szkieá.
Powodem zastosowania drabinkowych silseskwioksanów
jako prekursorów w metodzie zol-Īel jest moĪliwoĞü kontrolowania stechiometrii otrzymywanych szkieá. W strukturze
silseskwioksanów drabinkowych co czwarty atom tlenu jest
zastąpiony jednym atomem wĊgla. Pozwala to na kontrolĊ
iloĞci wiązaĔ Si-C w materiale, co z kolei jest bardzo waĪne
dla homogenicznoĞci ukáadu [4].
Z przeprowadzonych badaĔ dyfrakcyjnych wynika, Īe
wszystkie otrzymane materiaáy przed wypaleniem są caákowicie amor¿czne i posiadają tzw. podwójne halo przy kącie
2ș 10° i 24° (Rys. 1). Taki wygląd rentgenogramu wskazuje na istnienie struktury drabinkowej [5]. Bazując na intensywnoĞci tych halo oraz ich odlegáoĞci od siebie moĪna wyliczyü przybliĪoną dáugoĞü áaĔcucha oraz odlegáoĞü poszczególnych „szczebli” drabinki od siebie [6].
W celu potwierdzenia istnienia struktury drabinkowej
przeprowadzono badania w zakresie Ğrodkowej podczerwieni. Na Rys. 2 przedstawiono widma MIR kseroĪeli oraz
widmo MIR hipotetycznej struktury drabinkowej. Analiza tych
widm pozwala stwierdziü, Īe przed wypalaniem w ich strukturze wystĊpują zarówno wiązaĔ Si-O, jak i Si–C. W zakresie ok. 400 cm-1 widoczne są pasma związane z drganiami
zginającymi mostki krzemotlenowe. Pasma związane z symetrycznymi drganiami rozciągającymi Si-O-Si widoczne
są w zakresie 580-550 cm-1, podczas gdy drgania rozciągające asymetryczne tych mostków uwidaczniają siĊ przy ok.
900 cm-1 oraz w zakresie 1125-1030 cm-1 [7] Pasmo związane z drganiami rozciągającymi wiązanie Si-C wystĊpuje
przy ok. 780 cm-1 [4]. Dodatkowo na widmach widaü wyraĨnie równieĪ pasma związane z obecnoĞcią ugrupowaĔ CH,
CH2 i CH3 odpowiednio przy ok. 2980 – 2910 cm-1, 1410 cm-1
oraz 1270 cm-1. [4]. Ukáad pasm potwierdza, Īe otrzymane

materiaáy charakteryzują siĊ strukturą drabinkową. Porównanie widm MIR otrzymanych kseroĪeli pozwala jednoznacznie stwierdziü, Īe iloĞü dodanej wody podczas syntezy nie
wpáywa na strukturĊ otrzymywanych materiaáów.
Nasze wczeĞniejsze badania wykazaáy, Īe proces wygrzewania otrzymanych kseroĪeli musi odbywaü siĊ w temperaturze co najmniej 800oC – badania DTA [4]. W związku z czym otrzymane kseroĪele wygrzano w tej temperaturze w atmosferze argonu. Przeprowadzone po wygrzewaniu badania XRD (Rys. 3) wykazaáy, Īe otrzymano caákowicie amor¿czny materiaá. Na rentgenogramie widoczne jest

Rys 2. Widma MIR kseroĪeli A, B, C i D przed procesem wypalania
oraz widmo MIR hipotetycznej struktury drabinkowej (H).
Fig. 2. MIR spectra of A, B, C, and D xerogels before burning process and MIR spectrum of hypothetical ladder-like structure (H).

Rys. 1. Przykáadowy rentgenogram kseroĪelu po wysuszeniu ( próbka D).
Fig. 1. Exemplary X-ray diffraction pattern of xerogel after drying (sample D).
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Rys. 3. Przykáadowy rentgenogram kseroĪelu po procesie wypalenia (próbka D).
Fig. 3. Exemplary X-ray diffraction pattern of xerogel after burning process (sample D).

jedynie pojedyncze amor¿czne halo charakterystyczne dla szkieá. Pozwala to stwierdziü, Īe otrzymany materiaá nie posiada uporządkowania dalekiego zasiĊgu, a wiĊc jest amor¿czny z punktu
widzenia dyfraktometrii rentgenowskiej.
Badania w zakresie Ğrodkowej podczerwieni przeprowadzone po wygrzewaniu (Rys. 4)
wskazują na to, Īe proces pirolizy doprowadziá
do otrzymania praktycznie czystego szkáa z ukáadu Si-O-C. Widmo jest bardzo podobne do widma amor¿cznej krzemionki [7]. O obecnoĞci wiązaĔ Si-C Ğwiadczy duĪa asymetria pasma przy
ok. 800 cm-1 – pokrywanie siĊ pasm charakterystycznych dla SiC i SiO2. Prawie niewidoczne
są pasma związane z ugrupowaniami CH, CH2,
CH3. Jak moĪna byáo siĊ spodziewaü, po badaniach kseroĪeli, nie ma Īadnego wpáywu iloĞci
uĪytej wody na strukturĊ otrzymywanych czarnych szkieá.

Rys. 4. Widma MIR kseroĪeli A, B, C i D po procesie wypalenia.
Fig. 4. MIR spectra of A, B, C, and D xerogels after burning process.

4. Wnioski
Przeprowadzone eksperymenty pozwoliáy stwierdziü, Īe
na bazie silseskwioksanów drabinkowych moĪna z powodzeniem uzyskiwaü homogeniczne czarne szkáa. IloĞü wody
uĪytej przy otrzymywaniu kseroĪeli nie wpáywa zarówno na
ich strukturĊ, jak i na strukturĊ otrzymywanych z nich czarnych szkieá.
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